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      ELŐSZÓ 

A nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

                    Helyi tantervéhez 

 

„Amit a nevelés és oktatás során átadunk, az a fejlődő ember és   

individuális adottságainak megismeréséből származó tapasztalatból fakadjon!”     

/Rudolf Steiner/  

 

Rudolf Steinernek a Waldorf iskola tantervéhez fűzött megjegyzéseit, gondolatait Caroline 

von Heydebrand 1925-ben gyűjtötte össze „A Szabad Waldorf Iskola tantervéről” címmel, 

amelyben szülőknek és nevelőknek kínál áttekintést. Később E. A. K. Stockmeyer adott ki 

„Rudolf Steiner gondolatai a Waldorf iskolai oktatásról” címmel egy részletesebb, ugyanak-

kor óvatosan megfogalmazott művet ebben a témakörben. Mindkét írás kerüli a program-

adást, dogmaalkotást. A tantárgyi tartalmakat az a minden egyéni differenciálás ellenére 

meglévő közös tapasztalat határozza meg, amely az ember érési folyamatáról szerzett em-

bertani - tudományos ismereteken nyugszik.  

Egy Waldorf-tanterv jelentőségét Caroline von Heydebrand határozta meg a legpontosab-

ban: „Az ideális tanterv magán viseli a fejlődő emberi természet különböző életkori szaka-

szokban változó képét, de mint minden ideál szemben áll az élet teljességével, és ahhoz kell 

igazodnia. Ehhez a teljességhez sok minden tartozik: az osztály előtt álló tanár személyisége, 

maga az osztály, minden egyes tanuló saját teljes világával, hozzátartozik a világtörténelmi 

idő és a földnek azon a pontján érvényes iskolai törvények és hatóságok szövevényes viszo-

nya, ahol a tantervet megvalósítani akaró iskola áll. Mindezek módosíthatják az ideális tan-

tervet, változtatást és egyeztetést követelhetnek, és azt a nevelési feladatot, mely elé a nö-

vekvő ember lénye állít minket, csak akkor tudjuk megoldani, ha a tanterv önmagában ala-

kítható és képszerű.”  

A magyar Waldorf iskolák kerettantervében részletesen megtalálhatók az életkori sajátossá-

gok, az egyes életkoroknak megfelelő fejlődési jellegzetességek (horizontális tanterv), ezért 

ehelyütt mindezt nem ismételjük meg. A tanterv használatakor azonban mindig szem előtt 

kell tartani, hogy a tanítási tartalmak kialakításánál és kiválasztásánál az elsődleges szempont 

az, hogy mire van szüksége az adott életkorú gyermeknek ahhoz, hogy képességeit kibonta-

koztathassa, testi, lelki és szellemi táplálékot kapjon.  

Országok és vizsgarendszerek függvényében természetesen, de a Waldorf iskola is képes ál-

lamilag elismert vizsgákra felkészíteni. Mivel az iskolában nincs teljesítmény szerinti differen-

ciálás, az osztályokban olyan tanulók ülnek egymás mellett, akik különböző típusú vizsgákat 

szeretnének letenni. Mivel a Waldorf iskolák tanterve nem mindenben fedi a hagyományos 
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iskolák tantervét, ezért az ilyen vizsgákra külön felkészítő tanfolyamokat kell szervezni. Ma-

gyarországon az érettségi vizsga megszerzéséhez a 13. évfolyam elvégzése szükséges.  

Iskolánk jelenleg érvényes tanterve összhangban van azzal a kerettantervvel, amelyet a Ma-

gyar Waldorf Szövetség koordinálásával a magyarországi Waldorf iskolák dolgoztak ki. A je-

lenlegi tantervi folyamat lehetőséget adott arra, hogy az érvényben lévő tantervet átvizsgál-

juk, figyelembe véve a helyi sajátosságokat újra gondoljuk.  

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  
 

Általános alapelvek:  

 

1. A tanítási anyag tartalma és a feldolgozás módszere a gyermekek életkori sajátossága-

ihoz igazodik.  

2. Az 1-8. osztályban nem történik intellektuális műelemzés.  

3. Az irodalmi műveket az osztálytanító választja ki a gyermekek és a tanítandó ismeretek 

figyelembevételével. A tantervben szereplő művek csak ajánlások.  

4. Az osztálytanítónak lehetősége van arra, hogy művészi erejét felhasználva saját verse-

ket, meséket, történeteken tanítson.  

5. Az anyanyelvi ismeretek és az irodalmi művek ismeretére való törekvés az egész évben, 

minden órán jelen vannak, szervesen kapcsolódnak a tanítandó anyaghoz  

 

 

1. OSZTÁLY  

 

Tematikai egység:  

 

A Waldorf-iskolákban ugyanolyan fontos a verbális nyelvi készség művelése és jelentőségé-

nek hangsúlyozása, mint az írástudás művelése. A szóbeliség közvetlensége felébreszti a 

gyermek figyelmét, érdeklődését és képzeletét. Ez alakít ki később fogékonyságot az iroda-

lom olvasásához és értékeléséhez. Ezért nagyon fontos a mesélés. Olyan történeteket válasz-

tunk, amelyekből akár az erkölcsileg, akár a világban való helytállása érdekében biztos ala-

pokat meríthet.   

Első osztályban nyelvtant még nem tanulnak a gyerekek.   

Az írás fejlődése összhangban van az emberiség fejlődésével. Az írás eredete a képírásig nyú-

lik vissza. A képírás kialakulásával megszülettek az első absztrakt jelek, de a kapcsolat a fo-

galom és az eredeti kép között megmaradt. A kép a teljes emberhez szól, a teljes embert 

ragadja meg akaratában, érzésében, gondolkodásában.   
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A gyermeknél is fontos, hogy a jeleket tudják kötni a külvilághoz, legyen belső élményük róla, 

ezért minden betű tanítását mesével vezetjük be.  

Az első epochában megismerkednek a méhviasz krétákkal és rudakkal, amivel egész évben 

dolgozni fognak, és azok helyes használatával. Megismerkednek a különböző irányú egyene-

sekkel, és görbékkel, az egyjegyű mássalhangzókkal. Második epochában bonyolultabb for-

mákkal készítjük elő a betűtanulást, és megismerkednek a magánhangzókkal, melyek segít-

ségével már egyszerűbb szavakat állítanak össze, írnak le a tábláról, és olvasnak el. A harma-

dik epochában megismerik a többjegyű mássalhangzókat, és először rövidebb, majd hosz-

szabb mondatokat, egybefüggő szövegeket írnak le a tábláról, és hallás után, s ezeket a saját 

maguk által leírt szövegeken gyakorolják az olvasást. Órakeret: 240 óra  

 

Fejlesztési cél:   

 

Mindennapi élmények tartalmának felidézése, elmesélése. A napzáró történet részben vagy 

egészben emlékezetből történő felidézése.  

Figyelem a társaira és a felnőtt beszélgetőtársra.  

Törekvés a mások számára érthető és kifejező beszédre.  

Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása.  

 

Követelmények - ismeretek:  

 

A nyomtatott nagybetűk bevezetése fokozatosan. Teljes mondatok másolása és hallás utáni 

leírása, melyek a már ismert történetből emelkednek ki. Ezeken a megdolgozott mondato-

kon kezdenek olvasni a gyerekek.  

A tanár által választott rövid szöveget illusztrálják.  

A reggeli ritmikus rész verseit, mondókáit kórusban szavalják.   

 

Használt szépirodalom: Grimm legszebb meséi, Benedek Elek meséi, Jakob Streit Puckról 

szóló történetei, Gunhild Sehlin: Mária kis szamara, Fésűs Éva: Ezüsthegedű;   

Weöres Sándor, Károlyi Ami, Kányádi Sándor, Zelk Zoltán, Tarbay Ede, Szilágyi Domonkos 

versei  

 

Kapcsolódási pontok:  

 

A nyelv a tanítás egészét áthatja és meghatározza, ezért minden tanított tantárggyal össze-

függésben van.  

 

Kulcsfogalmak:  

 

Beszédhallás, hallás utáni értés, beszédfejlettség, az írás jelrendszere, nyomtatott nagybe-

tűk, nyelvi mintakövetés beszédben  
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A fejlesztés várt eredményei:  

 

A gyerekek képesek az osztály egészével verseket, mondókákat kórusban szavalni. Meg ta-

nulják követni a tanár által adott utasításokat. Képesek egyszerű beszédgyakorlatokat és 

nyelvtörőket mondani. Megtanulják a tanárok által mesélt történetek lényeges pontjait visz-

szaidézni. Kisebb szerepek eljátszására vállalkoznak. Megtanulják a nyomtatott nagybetűk 

írását. Képessé válnak hosszabb szöveg másolására.  

 

2. OSZTÁLY  

 

A főoktatás ritmikus részében a kórusbeszéd mellett megjelenik a kisebb csoportokban való 

beszéd. A verseket, rövid történeteket az osztálytanítótól utánzás útján tanulják a gyerekek.   

A mozgások még körben történnek, az irányok gyakorlása mellett a testrészek megtapaszta-

lása hangsúlyos (Pl.: lábujjakkal és sarokkal felváltva „ütni” a ritmust). A mozgások másik ré-

sze kisebb csoportokban, párokban folyik, társsal való váltakozó ritmusú tapsolások, kar-

öltéssel forgások, irányváltoztatások. Új lépés: egyszerre kell valamit tenni, mozogni a tár-

sakkal. Kis történeteket játszanak el erős ritmikus beszéddel kísérve.   

A tanítandó anyagot fabulákon, legendákon keresztül tanítja az osztálytanító. A verses állat-

történeteket el is játsszák a gyermekek, vagy recitálják. Az év során egy legendát dramati-

zálva előadnak.  

Folytatják az 1. osztályos munkát: szóképeket tanulnak, szavakat betűkre bontanak. Egysze-

rűbb szavakat önállóan is írnak sima lapra méhviaszrúddal.  

Megismerik a nyomtatott kisbetűket. Hosszabb verseket, rövidebb történeteket írnak máso-

lás után. Elkészítik az első olvasókönyvüket, ebből tanulnak olvasni a tartalomnak megfelelő 

hangsúlyozással.  

Létrehoznak egy kis osztálykönyvtárat, amelyet ők rendeznek betűrendbe.  

A szövegek írásakor elkezdődnek az első helysírási gyakorlatok; egyszerű, gyakran előforduló 

szavak esetében gyakorolják ezt.  

 

1.epocha 

A nyomtatott kisbetűk írásának tanulása az osztálytanító által meghatározott sorrendben és 

tempóban.  

A tanult kis- és nagybetűk alkalmazásával egyszerű szavak írása önállóan és másolás után.  

 

2.epocha 

A nyomtatott kisbetűk tanulásának folytatása. A legendákban, fabulákban előforduló gyakori 

szavak, nevek írása, olvasása. Az ábécé tanulása.  

 

3.epocha 
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Egy szent legendájának leírása; olvasókönyv készítése. Osztálykönyv-

tár alakítása, betűrendbe sorolás.  

 

4.epocha 

Az olvasókönyv szövegének olvasása. Az év során tanult egyik legenda dramatizálása.  

 

Ha az év ritmusa úgy kívánja, a tananyag elosztható más ritmusban is (több epochába). 

 

Irodalmi anyagok: 

 

Fabulák: La Fontaine: A róka és a gólya, A farkas és a bárány  

A holló és a róka,  A tücsök és a hangya,  A városi és a mezei patkány Fáy 

András, Phaedrus, Esopus fabulái közül választ az osztálytanító.  

Szent Mihály, Szent Márton, Árpád házi Szent Erzsébet,  

Szent Margit, Szent Ambrus, Szent Ferenc, Szent Domonkos, Szent  Imre, Szent István, Szent 

László legendái.  

Különösen hangsúlyosok a Szent Ferenc életéről szóló legendák.   

Selma Lagerlöf: A gyertyaláng  

Egyéb történetek: Gunhild Sehlin: Mária kis szamara  

J. Streit: Állattörténetek,  Méhkaptár 

Gárdonyi Géza: Micó,  Kacor király  

A kakas és a pipe  

Az öreg halász és a nagyravágyó felesége  

Az 1. osztályban tanult versek köre bővül az ott szereplő költők más műveivel, valamint más 

szerzők művei (Nemes Nagy Ágnes, Kiss Anna, Móra Ferenc, Kiss Dénes, Rónay György,  

Csanádi Imre, Csoóri Sándor stb.)    

Szent Ferenc Naphimnusza.  

Móra Ferenc: Zengő ABC;  A cinege cipője  

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra… Anyám tyúkja, Arany Lacinak  

 Szabó Lőrinc: Esik a hó 

 Zalán Tibor: Garabonciás Péter 

 József Attila: Altató 

Nemes Nagy Ágnes. Nyári rajz; Névnapra  

 

Fejlesztési célok:  

 

A párosával végzett gyakorlatoknál tudjanak társukra figyelni a gyerekek és együtt mozogni.  

Az irányokat (jobb, bal) biztonságosan alkalmazzák önállóan is.  

A megtanult verseket, rövid szövegeket az osztálytanító irányítása nélkül legyen képes az 

osztály vagy egy csoport önállóan mondani. Ez kövesse a köznyelvi kiejtést (egyéni lehetősé-

gek figyelembevételével).  
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A tanult fabulák mondásakor tudják érzékeltetni a párbeszédet, az egyes tulajdonságok, jel-

legzetes viselkedések jelenjenek meg a hangsúlyban, hangszínben. Legyenek képesek bizo-

nyos hangszínben, mozgásban belső tulajdonságokat észrevenni (Pl. félénk, gőgös, bátor, ra-

vasz, stb.).  

A hallott történeteket önállóan fel tudják idézni szóban a cselekmény időrendjét követve.  

Ismerjék fel a nyomtatott kisbetűket. Rövidebb szöveget tudjanak olvasni.  

Biztonságosan tudják a magyar ábécét. Segítséggel tudjanak betűrendbe sorolni tíz külön-

böző betűvel kezdődő szót.  

A betűrend alapján tudjanak tájékozódni a kis osztálykönyvtárban.  

Gyakran használt, rövid szavakban a hosszú és rövid magánhangzót és mássalhangzót helye-

sen jelöljék.  

A mondat nagy kezdőbetűjét helyesen alkalmazzák.  

A saját és szüleik, társaik nevét helyesen írják.  

A lakcímüket helyesen írják.  

A dátumot, születésük idejét helyesen írják.  

Az év során tanult versekről, ritmusos szövegekből minél többet memorizáljanak.  

 

3. OSZTÁLY  

 

A ritmikus részben végzett mozgásoknál, kórusbeszédnél a pontosság a legfőbb követel-

mény. Közösen és önállóan is erre kel törekedniük. Egy-egy gyakorlatot többször is elvégez-

nek, fokozatosan pontosítanak, törekszenek arra, hogy az tökéletes legyen. A tanult verse-

ket, szövegeket önállóan is mondják.  

A ritmikus rész a körre épül, de fokozatosan egyre bonyolultabb mozgásformákat végeznek 

a gyermekek. A „kinn” és „benn” élményt élik át. A körre épülő formáknál mindenki a látha-

tatlan középponthoz kell, hogy igazodjék.  

A természetről, mesterségekről szóló versek kiválasztásakor az osztálytanító törekszik arra, 

hogy a vers hangzásban, rímben, ritmusban az adott témának megfelelő legyen.  

Az osztály együtt recitál biblikus szövegeket.  

Az év során egy bibliai történetet dramatizálnak.   

Megtanulják a folyóírást.  

A maguk által készített könyveken kívül nyomtatott szöveget is olvasnak.  

Az év második felében sor kerül az első nyelvtan epochára. A nyelvtani fogalmakat jellem-

zéssel, művészi munkákkal alakítják ki.  

 

1. epocha 

Téma: A teremtés hét napja  

A biblikus szövegek stílusának átélése, visszaadása.  

A teremtés hét napjának szószerinti másolása folyóírással.  

Egy a teremtés ihlette rövid mese írása.  

Nyelvtan: Szófajok közül az ige, főnév, melléknév bevezetése (Úr, Ádám, Éva szavak).  
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2. epocha 

Téma: Az Ószövetség történetei. A zsidóság szokásai, ünnepei.  

Folyóírás és nyomtatott szöveg hangos olvasásának gyakorlása.  

Önálló írásbeli fogalmazások készítése.  

.  

 

3. epocha 

Téma: Bibliai történetek folytatása; A zsidóság szokásai.   

Folyóírás lúdtollal majd töltőtollal sima lapra.  

Folyóírás olvasásának gyakorlása. A leírt bibliai történet dramatizálása.  

 

Nyelvtan: Mondatfajták és mondatvégi jelölésük. Tollbamondás bevezetése.  

A szófajok minőségeinek tapasztalása, azok felismerése, megnevezése.  

A mondatfajták és mondatvégi jelölésük.  

A gyakran előforduló szavak helyesírásának gyakorlása. Látó-, halló tollbamondás.  

Amennyiben a folyóírást ebben az évben vezettük be, az epochák anyaga: 

1. epocha: folyóírás tanítása; Folyóírás és nyomtatott szöveg hangos olvasásának gyakor-

lása. Önálló írásbeli fogalmazások készítése. 

2. epocha: A teremtés hét napja  

A biblikus szövegek stílusának átélése, visszaadása.  

A teremtés hét napjának szószerinti másolása folyóírással. Egy a teremtés ihlette rövid mese 

írása.  

3. epocha:  Bibliai történetek folytatása; A zsidóság szokásai.   

Folyóírás lúdtollal majd töltőtollal sima lapra.  

Folyóírás olvasásának gyakorlása. A leírt bibliai történet dramatizálása.  

4. epocha: Nyelvtan: Mondatfajták és mondatvégi jelölésük. Tollbamondás bevezetése.  

A szófajok minőségeinek tapasztalása, azok felismerése, megnevezése.  

A mondatfajták és mondatvégi jelölésük. A gyakran előforduló szavak helyesírásának gyakor-

lása. Látó-, halló tollbamondás. 

 

Irodalmi anyag:  

 

Versek: Mesterségekhez, földműveléshez, házépítéshez, évszakokhoz, hónapokhoz, 

ünnepkörökhöz kapcsoló versek (Nemes Nagy Ágnes, Áprily Lajos, Kányádi Sándor, Gazdag 

Erzsi, Károlyi Amy, Tamkó Sirató Károly, Tarbay Ede, Zelk Zoltán, Weöres Sándor művei, Szász 

Károly, Radnóti Miklós korosztályhoz   

Történetek, mesék:   

Bálint Ágnes: Lepke az írógépen  

Biblia; Ó-Testamentum: A világ teremtése  

J. Streit: És lőn világosság… Karácsonyi legendák  

Szentkúti Márta: Ószövetségi történetek  
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Pilinszky János: A nap születése  

Irene Johanson: Az Ótestamentum  

Amit tudni kell a zsidóságról  

Laura Ingalls Wilder: Kicsi ház a nagy erdőben 

Kiss Benedek: Korong Matyi álma  

Lázár Ervin: Manógyár  

Rácegresi és Pácegresi  

Móra Ferenc meséi  

Andersen meséi   

Bölcs Bagoly sorozat könyvei  

Egy kiválasztott regény közös feldolgozása  

Ünnepekhez tartozó történetek: Szentkúti Márta: Az évkör ünnepei a Waldorf-iskolában  

 

Fejlesztési célok:  

Tudjon a társaival közösen, pontosan végezni mozgásokat, együtt pontosan mondani verset, 

szöveget.  

Tudjon beszédének hangerejével tudatosan bánni, azt az adott szöveg tartalmához igazítani 

minta után.  

Sajátítsa el a folyóírást.  Írásképe legyen rendezett.  

Legyen képes az Ó-testamentumi történeteket önállóan elmondani.  

Tudjon írni egy rövid elbeszélést hallott történet alapján. Az időrendet tudja betartani.  

Jelölje pontosan a mondatkezdést és a mondatbefejezést.  

Ismerje és alkalmazza a mondatvégi írásjeleket.  

Használja helyesen a személynevek nagybetűs írását.  

Ismerje fel a tanult szófajokat: az igét, a főnevet, a melléknevet.    

Életkorának megfelelő tempóban tudjon olvasni nyomtatott és folyóírással írt szöveget.  

 

4. OSZTÁLY  

 

A kör formát felváltják a bonyolultabb kereszteződő formák.  

Közösen és önállóan alliterációs gyakorlatokat végeznek a gyermekek. A verseknek nemcsak 

a ritmusát tapsolják, dobbantják, hanem az alliterációkat is. A ritmusok kánonban is megszó-

lalnak. Feldolgoznak különböző vidékekről, állatokról szóló verseket, azokat ritmizálják, el-

játsszák.  

Történeteket hallanak az EDDA-ból, a germán és kelta regékből, a Kalevalából, a magyar 

mondakörből.   

Egyre több az önállóan végzett feladat.  

Az év során egy történetet dramatizálnak.  

Hosszabb szövegeket, verseket memorizálnak. Önállóan gyermekregényeket olvasnak.  

1. epocha:  
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Témája az ajánlott irodalomból, vagy az év témájához, a negyedikes gyerek életkori sajátos-

ságaihoz illő olvasmány feldolgozása. 

Könyv készítése, illusztrációkkal, fogalmazásokkal. 

Hangos és értő olvasás gyakorlása 

Figyelem a helyesírásra, szótagolásra, igekötők írására, központozásra, mondatvégi írásjelek 

használatára. 

2. epocha: 

Téma: EDDA  

A hallott történet alapján önálló elbeszélésekből könyv készítése.  

A könyv díszítése kelta formákkal. Egy hosszabb rész memorizálása.  

 

3. epocha: 

Témája a magyar és finn eredettörténet (Kalevala, Magyar mitológia) 

Könyv készítése 

Dramatizálás 

 

4. epocha: 

Téma: Anyanyelv: Az ige és az igeidők Az igék felismerése.  

A múlt – jelen – jövő idő.  

A személyes névmások.  

Számnevek. 

Az igék toldalékolása.  

Az igék toldalékolásához kapcsolódó helyesírási szabályok.  

A szótagolás.  

Az igekötők és helyesírásuk.  

Leírások készítése. 

8-10 mondatból álló szöveg tollbamondás utáni helyesírása.  

 

 

Irodalmi anyag: 

Edda, részletek a Kalevalából, Magyar mondák.   

Versek: Köszönet arany arcodért…  

Tudós versek   

Állatokról szóló versek: Blake: Tigris, Vadludak  

 Weöres Sándor: A kutya  

 Simon István: Mirza  

 Juhász Ferenc: Csikóellés  

 Petőfi Sándor: A gólya, Orbán  

 Nagy László: Kiscsikó- sirató  

 Rónay György: Ló  

 Kányádi Sándor: Hallgat az erdő   
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 Nemes Nagy Ágnes: Jeromos, a remeterák  

 Más témájú versek: Arany János: Rege a csodaszarvasról, Mátyás anyja,   

 A hegedű  

 Erdélyi József: Ibolyalevél  

Petőfi Sándor: Az Alföld, A tintásüveg; Szeget szeggel  

Kányádi Sándor: Az elveszett követ  

Pilinszky János: Kalandozás a tükörben  

Mesék: Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő, A hétfejű tündér  

Milne: Micimackó  

Az ezeregy éjszaka meséi  

Szindbád utazásai  

Tolkien: Mesék 

Elbeszélések:  

Móra Ferenc mondafeldolgozásai  

Döbrentei Kornél: Úszólecke  

Bajor Andor: Jóskával az uszodában  

Horváth Péter: A dzseki  

       Tornai József: Menj csak szépen haza!  

       Sütő András: Miket játszottam gyermekkoromban?  

Gyurkovics Tibor: A nagymenő meg a kismenő  

       Fekete István: Ferkó labdája   

       Herman Ottó: A kakukk  

       Astrid Lindgren: Oroszlánszívű testvérek 

 

Önálló olvasmányok:   

Tolkien: A babó;  E. Knight: Lassie hazatér, Sam, a repülő ember, Hárman a vasút mentén  

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön; M. Twain: Tom Sawyer;  L. Frank Baum: Óz, a nagy 

varázsló; P. L. Travers: Csudálatos-Mary; Fekete István: Vuk; Tüskevár, Jonathan Swift: Gulli-

ver utazásai  

 

 

Fejlesztési célok:  

Legyen képes társaival kereszteződő forma lejárására, biztosan tartva ennek során az irányo-

kat.  

Legyen képes gyakorlás után vezetni egy csoportot.  

Ismerje fel az alliterációt, azt tudja tapsolni, dobbantani.  

Jó tempóban tudjon társaival és önállóan is recitálva hosszabb szöveget, verset mondani.  

Tudjon elbeszélést, leírást írni önállóan vázlat segítségével.   

Egyszerűbb hivatalos levelet (pl. tudakozódó, megrendelő jellegűt) tudjon megfogalmazni. 

Tudja felismerni biztonsággal az igét. Tudja megkülönböztetni a cselekvést, történést, léte-

zést jelentő igéket. Ismerje fel az igeidőket, az igei személyragokat.  



12 

 

Tudja megnevezni a személyes névmásokat.  

A gyakran használt igék helyes írásmódját alkalmazza teljes hasonulás és összeolvadás ese-

tében is.  

A leggyakrabban használt igekötőket ismerje, tudja az egybe és külön írás szabályait.  

Ismerje a hivatalos levél formáját.  

Az élőbeszéd tempóját követve olvasson nyomtatott és írott szöveget. Írásképe rendezett 

legyen.  

 

 

5. OSZTÁLY  

 

A gyermekek olyan verseket mondanak, amelyben a harmónia erőteljesen jelen van. (Pl. he-

xameter versformában írottakat). Geometrikus formákat járnak le. Már nemcsak utánzással 

végzik ezeket a gyakorlatokat, hanem a tanár képekben történő magyarázata, instrukciója 

alapján valósítják meg ezeket. Az indiai, perzsa, egyiptomi, görög hangulatokat idézik fel, élik 

át a Bhagavadgítából, Védákból, sumér, akkád, egyiptomi himnuszokból, görög művekből 

vett részletek mondásakor.  

Az év során tanítandó anyag is ezekből a művekből vett történetekre épül. Hangsúlyozottan 

szerepel a szépség és a harmónia a munkában.  

A nyelvtani ismeretek az előző két év anyagára épülnek. A szófajtan bővül, a mondattani 

ismeretek közül az egyszerű és összetett mondat stilisztikai értékeivel, esztétikai minőségei-

vel foglalkoznak. Megtanulják az idézés módjait.  

Tovább mélyítik a leírás készítését, törekszenek az objektivitásra, a lényeges jegyek, jellem-

zők kiemelésére. Jellemzéseket készítenek.  

Recitálva hosszabb szövegeket, nagyobb irodalmi műveket tanulnak. Pl. Petőfi Sándor: János 

vitéz. Felolvasási gyakorlatokat végeznek, ahol nagy hangsúlyt kap a szép, az igényes hang-

képzés, az élőbeszéd tempóját követő, művészi megformálás.  

Az olvasott irodalmat az osztálytanító választja.  

Ajánlott a Mahábhárata vagy Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék.  

A gyermekek egyéni olvasmányait is figyelemmel kíséri az osztálytanító, ezekhez ajánlásokat 

ad.  

Olvasmány élményeiket a gyermekek megosztják társaikkal.  

A feldolgozandó irodalmi anyagot mély átélés kíséri, egy-egy szép képet ezekből kiemelnek, 

de részletes műelemzéssel nem foglalkoznak.  

A füzetvezetéshez tanácsokat ad az osztálytanító, de a gyermekek ezt már részben önállóan 

végzik. Hangsúlyos a szép, esztétikus füzetvezetés.  

 

1. epocha 

Téma: Indiai mitológia / Petőfi Sándor: János vitéz 

A hallott történetekből önállóan könyv készítése. Elbeszélések írása. Szókincsfejlesztés. Fel-

olvasások. A felolvasás követelményei.  
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2. epocha 

Téma: Anyanyelv: A szavak jelentése és szerkezete  

A 3-4. osztályban tanultak ismétlése, rendszerezése.  

Az idéző mondat és fajtái. Az idézőjel használata.  

A párbeszéd jelölése.  

A szavak jelentése.  

A szavak szerkezete. A leggyakrabban előforduló képzők, jelek és ragok. A fokozás.  

 

3. epocha 

Téma: Dramatizálás  

Egy az év során tanult görög mitológiai történet feldolgozása drámajáték keretében. A görög 

színház és kellékei. A kórusbeszéd. Dialógusok a beszédben és az írásban. A történetből 

könyv készítése szép kivitelű írással.  

 

Irodalmi anyag: 

 

• Mahabharata (részletek)  

• Zarathustra: Zend-aveszta (részletek)  

• Mitológiai történetek (indiai, egyiptomi, görög)  

• Gilgames-történet  

• Egyiptomi naphimnusz  

• Euripidész: Örök körforgás  

• Hésziodosz: Világkorszakok (részletek)  

• Szimonídész: A Thermopülai-i hősökre  

• Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög mitológia  

• Petőfi Sándor: János vitéz  

• Fekete István: A tölgy  

 

 

Ajánlott olvasmányok:  

Hegedüs Géza: Az írnok és a fáraó, A milétoszi hajós; Burnett: A titkos kert; Verne-regények 

Fekete István elbeszélései; Ransome: Fecskék és fruskák, Fecskevölgy 

 

Fejlesztési célok:  

 

Legyen képes a gyermek egy határozatlan mozgásformából harmonikus formát alkotni. Moz-

dulataiban törekedjék a szépségre.  

Hosszabb terjedelmű verseket, szövegeket tudjon memorizálni, társaival közösen kórusban 

jó tempóban, tisztán mondani.   
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Előzetes felkészülés után helyesen, az élőbeszéd tempóját követve olvasson, a felolvasás kö-

vetelményeit igyekezzék betartani. Legyen képes a néma, értő olvasásra.  

Önálló olvasmányélményeiről összefüggően tudjon beszélni.  

Legyen képes az önálló füzetvezetésre. Írásában törekedjék a szép kivitelre.  

A hallott történeteket témájuk, hangulatuk, stílusuk alapján tudja a tanult korokhoz kötni.  

Tudjon társaival figyelemmel együttműködni egy történet dramatizálásában.  

Legyen jártas a görög mitológiában.  

Tudja megkülönböztetni a népköltészeti és műköltészeti alkotásokat.  

Tudjon elbeszélést, leírást, egyszerűbb jellemzést készíteni. (Az egyéni érettséget figyelembe 

kell venni.)  

Tudja megkülönböztetni a szószerinti és tartalmi idézést. A tanult jelentéstani csoportokat 

ismerje fel. (egyéni érettség!) Tudja a szavakat szótőre és toldalékokra bontani.  

A tanult, gyakrabban előforduló nehezebb helyesírású szavakat is helyesen írja le.  

Legyen képes a Helyesírási kéziszótár használatára. Hibáit képes legyen önállóan is javítani.  

 

6. OSZTÁLY  

 

Az év során olyan irodalmi alkotásokat dolgoznak fel a ritmikus részben, amelyek legfőbb 

jellemzője az erő. A közös beszédben is ez a minőség jelenik meg hangsúlyozottan. Főképpen 

balladákat, természetről szóló verseket mondanak együtt vagy csoportosan. Tudatosan bán-

nak a hangerővel, hangsúllyal, hanglejtéssel. A balladákat dramatizálva is feldolgozzák.  

A római mitológia történeteit, valamint őskeresztény és középkori történeteket tanulnak, 

nagyobb prózai elbeszéléseket olvasnak.  

A magyar helyesírás törvényeit tanulják meg, ezeket a szakórákon helyesírási gyakorlatokban 

alkalmazzák. Tovább bővítik nyelvtani ismereteiket a hangtannal, igemódokkal, névmások, 

igenevek ismeretével.  

Természeti jelenségekről, történelmi eseményekről leírást, jellemzést készítenek. Hosszabb 

terjedelmű szövegekről vázlatot írnak.  

 

1. epocha 

Téma: Anyanyelv:  

 a szófajok rendszerének teljessé egészítése: az igenevek  

 az igemódok 

 a jelzők és határozók mondatban betöltött szerepe 

 mondatelemzés: az alany, állítmány és tárgy 

 a magyar nyelv szókincse, az ősi alapnyelvi szavak, a jövevényszavak eredete (török, 

szláv, latin, német jövevényszavak)  

a nyelvcsaládok 

2. epocha 

Téma: Arany János: Toldi  

A mű felolvasása, memoriterek tanulása (minimum: Előhang és 1 ének).  
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A műben szereplő képek minősége.  

A képek és a hangulati tartalom. Festéssel történő illusztráció.  

Irodalomelméleti fogalmak a jellemzés szintjén: elbeszélő költemény, cselekmény, epizód, 

bonyodalom, tetőpont, megoldás.  

 

A szakórák témája: A magyar helyesírás törvényei:  

A kiejtés, a szóelemzés és a hagyomány elve.  

Ismert szövegekben a törvények megfigyelése. Önálló szövegalkotásban a törvények haszná-

lata. Helyesírásai gyakorlatok.  

 

Irodalmi anyagok:  

 

Római mitológia, Arany János: Toldi, Fazekas Mihály: Lúdas Matyi, Gárdonyi Géza: Egri csil-

lagok, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Arany János  balladák, A szarvas kiáltása (ism. kelta 

költő), Szt. Ferenc: Naphimnusz  

 

Fejlesztési célok:  

 

Legyen képes a tiszta hangképzésre, a hangerővel, hangsúllyal, hanglejtéssel tudatosan bán-

jék tanult és gyakorolt irodalmi művek mondásakor.  

Tudjon eligazodni a mindennapi kommunikációs élethelyzetekben (tájékozódás, tudakozó-

dás, kapcsolatfelvétel, véleménynyilvánítás).  

Legyen képes különböző helyzetekbe beleélni magát és aszerint vitát folytatni, érvelni.  

Legyen képes részletes jellemzést megfogalmazni előzetes felkészülés után szóban és írás-

ban.  

A jellemzést több nézőpontból is meg tudja fogalmazni.  

Legyen képes egyéni olvasmányélményeiről beszámolót készíteni.  

Legyen rendezett az írásképe.  

A hétköznapi, gyakran előforduló szavakban helyesen alkalmazza a magyar helyesírási sza-

bályokat.  

Legyen képes könyvtárban egy adott témához könyveket keresni: tudja használni a könyvtári 

katalógusokat.  

Tudja a tanult szófajtani, hangtani ismereteket alkalmazni (karakterizálás).  

Legyen jártas a ballada műfajában. Tudja megkülönböztetni a nép- és műballadákat.  Az év 

során tanult balladák, szövegek közül minél többet tanuljon meg könyv nélkül  

(Minimum tíz vers és két szöveg).  

 

 

7. OSZTÁLY  

 



16 

 

A főoktatás szerkezete megváltozik; a ritmikus rész ideje 10-15 percre rövidül. Ebben főleg 

olyan versek tanulása szerepel, amelyek érzelemmel telítettek, személyes hangvételűek.  

Hosszabb elbeszéléseket, regényeket olvasnak, amelyek távoli tájakról, idegen népekről szól-

nak. A legfontosabb érzület, amelyet a gyermekeknek meg kell tapasztalniuk a lelkesedés, 

kíváncsiság, érdeklődés, amellyel az ismeretlen dolgok felé lehet fordulni.  

Az érzelmek sokféleségét élik át, jellemzik tudatosan, amikor a 3. osztályban tárgyalt mon-

datfajtákat újra karakterizálják.  

Egy feldolgozott témáról cím alapján fogalmazzák meg saját gondolataikat.  

Az év során egy történetet dramatizálnak. A történet feldolgozásában önállóan dolgoznak ki 

részleteket.  

 

1. epocha 

Téma: Lírai alkotások  

A konkrét témát az osztálytanító választja ki az osztály igénye szerint.  

Különböző érzelmi minőségek (pl. csodálkozás, vágy, szomorúság, vidámság, hálaérzet, tisz-

telet stb.) megjelenési formái.  

Verstani alapismeretek; versmérték, ütem, ritmus a magyaros hangsúlyos verselés; az idő-

mértékes verselés (hexameter, pentameter)  

A téma és a versforma kapcsolata. Az érzések és a vers hangzása. Önálló versalkotások.   

 Arany János balladái 

 modern lírai költészet 

 reneszánsz költészet és drámarészletek 

ELBESZÉLŐ TARTALOM ÉS OLVASMÁNYANYAG 

 a reneszánsz irodalom stíluseszközei (szonett, epigramma, óda, himnusz, dal, elégia)  

 Shakespeare élete és művei 

 a színház belső világa 

 életrajzok ismertetése és beszámolók a felfedezések korából 

 Arany János balladái 

 

2. epocha 

Téma: Anyanyelv: Mondattan  

A mondat szerkezete, tartalma, minősége.  

Az egyszerű és az összetett mondat.  

Az egyszerű mondat szerkezete; mondatrészek és kapcsolatuk.  

Az összetett mondat fajtái.  

A mondattani részhez kapcsolódva szófajtani ismeretek bővítése: módosítószó, határozószó, 

kötőszó.  

 

Irodalmi anyag: 

- Arthur – mondakör  

- Defoe: Robinson  



17 

 

- Dumas: Monte Christo grófja  

- Jókai Mór: Aranyember -Mikes Kelemen levelei  

- Tóth Árpád: Április  

- Balassi Bálint: Borivóknak való  

- Dsida Jenő: Tavaszi ujjongás  

- József Attila: Harmatocska  

- Arany János: Ősszel  

- Verlaine: Őszi chanson  

- Apollinaire: Búcsú  

- Berzsenyi: A közelítő tél  

- Csokonai V. Mihály: A reményhez  

- Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…  

- Catullus: Szerelem és gyűlölet  

- Petrarca: Áldott a nap  

- Villon: Ellentétek  

- Goethe: A kedves közelléte - Burns: Azért is, azért is  John Anderson, szívem John   

- Hegedüs Géza: Megkondulnak a harangok  

- Irwing Stone: Michelangelo  

- Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

- Gerald Darell: Madarak, állatok és rokonok  

 

Fejlesztési célok:  

 

Beszédében törekedjék a tiszta kiejtésre.  

Legyen képes véleményét, álláspontját kifejteni.  

Legyen képes adott szövegből a lényeg kiemelésére, vázlat készítése.  

Tudjon egy adott címből kiindulva önállóan fogalmazást készíteni.  

Olvasmányélményeiről írásbeli és szóbeli beszámolót tudjon tartani.  

Legyen képes felkészülés nélkül jó tempóban olvasni ismeretlen szöveget. Olvasható, jó tem-

pójú legyen az írása. Biztonságosan írja helyesen a közkeletű idegen szavakat és tulajdonne-

veket.  

Legyen képes a mondatok tartalmának érzelmi töltését megragadni, azt jellemezni. (Pl. ké-

rés, csodálkozás, türelmetlenség stb.)  

Legyen képes egy mondatban a mondatrészek viszonyát feltárni, a köztük lévő kapcsolatot 

meghatározni, jellemezni.  

Az év során legalább tíz verset és két hosszabb szöveget tanuljon meg könyv nélkül.  

Vegyen részt kreatívan az év során feldolgozandó dráma színrevitelében. (Egyéni lehetősé-

geket és temperamentumot figyelembe véve.)  

 

 

8. OSZTÁLY  
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A ritmikus rész ideje alatt a tiszta beszédet ápolják, gyakorolják. Az év során rövidebb, 

hosszabb terjedelmű gondolati költeményeket dolgoznak fel. A költeményeket, mint mű-

vészi formát hagyják hatni, nincs intellektuális műelemzés. A társművészetek bevonásával, 

egyéni vélemények, gondolatok megfogalmazásával próbálják életre kelteni a tanult alko-

tásokat.  

Egy-egy konkrét élethelyzetet, kort jellemeznek. Híres emberek életrajzait dolgozzák fel.  

A nyelvtani ismeretek stílusgyakorlatokkal bővülnek.  

A szókészlet rétegeivel, minőségeivel foglalkoznak, a szóalkotás jellemző, gyakori módjait 

vizsgálják.  

Kommunikációs helyzeteket, különböző szövegeket jellemeznek a temperamentumok sze-

rint. Különböző temperamentumú emberek érzéseit, gondolatait, cselekvéseit próbálják át-

élni és ebből szövegeket alkotni.  

Referátumokat készítenek. Hangsúlyos az önálló ismeretszerzés.  

Az év során, a szakórákon az év végi záró előadásra készülnek, amely egy dráma előadása. A 

dráma színrevitelét lehetőség szerint sok önálló munkával valósítják meg.  

 

1. epocha 

Téma: Anyanyelv:  

- Az igenevek, indulatszavak, kötőszók  

- Állító és tagadó mondatok  

- Az egyszerűmondat szerkezete  

- Az összetett mondatok keletkezése  

- Szókincsünk rétegei  

Kazinczy Ferenc életútja  

 

2. epocha 

Téma: A barokk kor ismérvei  

A francia barokk XIV. Lajos korában.  

Molier élete és munkássága.  

A magyar barokk; Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem  

Az eposz, mint műfaj jellemzői  

 

Szakórák anyaga:  

A helyesírás gyakorlása, mondatelemzések.  Egy dráma feldolgozása.  

 

Irodalmi anyag: 

Csokonai V. Mihály: A szabadság, A reményhez 

- Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 

- Kölcsey Ferenc: Himnusz 

     Parainesis, epigrammák 
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- Vörösmarty Mihály: Szózat, Előszó. epigrammái 

- Goethe: Élj okosan  

- F. Schiller: Az örömhöz  

- Heine: A világ rendje  

- Ady Endre: Föl-földobott kő, Az Értől az Óceánig, Dózsa György unokája, A Tűz csiholója  

- Tóth Árpád: Kaszáscsillag  

- Radnóti Mihály: Nem tudhatom  

- Juhász Gyula: Párizsi elégia  

- József Attila: A Dunánál, Levegőt, Elégia  

- Jefferson: Függetlenségi nyilatkozat  

- Petőfi Sándor forradalmi és politikai versei  

Életrajzok  

Jókai Mór regényei, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond novellái, regényei.  

 

Fejlesztési célok:  

Tükröződjék beszédében a nyelv iránti tisztelet, beszéde tiszta, szóhasználata igényes legyen.  

Legyen képes a különböző stílusok jellemzésére.  

Egy adott stílusban tudjon fogalmazást készíteni.  

Legyen képes beszámolót készíteni, önálló előadást tartani egy szabadon választott téma-

körben.  

Füzetét önállóan vezesse.  

Olvasmányélményeiről saját gondolatait legyen képes megfogalmazni. Az év során legalább 

öt verset és két szöveget tanuljon meg könyv nélkül.  

 

 

9-12. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok  

 

Évente általában két magyar epocha van 9-12. osztályban.  

Az epochák tartalma, ahogy az alábbiakban leírjuk, nem kötelező. Annál, hogy ragaszkodnánk 

hagyományosan sikeres epocha tartalmakhoz, fontosabb az, ha megfigyeljük az adott osz-

tályba járó gyerekeket, és erre alapozzuk a téma választását. Az alábbiakban javasolt tarta-

lom több éven át kipróbált és tesztelt anyag, tehát bármilyen új anyagot hasonló körültekin-

téssel kell kezelni.  

A néhány irodalmi javaslatot csak példaként kell kezelni. Szándékosan nem állítottunk össze 

javasolt irodalomlistát, hogy elkerüljünk minden esetleges „félre-értést” – nem lehet és nem 

is szabad, hogy legyen olyan irodalmi megközelítés, amihez a tanároknak igazodni kell! 

Egyébként is, minden irodalmi megközelítésnek olyan változatosnak kellene lennie, hogy a 

különféle kulturális közegeknek megfeleljen. Az alább felsorolt epocha minták több évtizedes 
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nyugat-európai tapasztalat alapján, és részben már a Magyarországon megformálódott felső 

tagozatos gyakorlaton alapulnak.  

A felső tagozatos magyar tanterv szellemiségével és struktúrájával olyan – már alsóbb évfo-

lyamokon megkezdett – folyamatokat kíván továbbvinni, amelyek a magyarországi "irodalmi 

és anyanyelvi nevelésben" is a legkorszerűbb nézetekkel egyeznek. Egy olyan országos válto-

zási folyamat katalizátora is lehet egyben, amelyet már a nagy magyar pedagógiai gondol-

kodó, Karácsony Sándor Az irodalmi nevelés című művében több mint hatvan éve így igenelt: 

az „irodalomra tanítani akarják a növendéket, nem nevelni. Ebbe a hibába csak az eshetik 

bele, aki azt hiszi, hogy a növendék egyéni-lelkének a tartalmává válhat az irodalom, (holott 

az társas lelki viszonyulás… Irodalmi nevelés pedig csak irodalommal lehetséges, egyébbel 

nem.” S metodikailag is osztható Karácsony Sándor véleménye:„Az irodalomra, úgy látszik, 

csak rábukkanni lehet és szabad. Ezért nem lehet irodalmat akarni vagy csinálni. Poeta non 

fit, sed nascitur.” Ezért van az, hogy bár antropozófiai megfontolásokon alapuló megbizo-

nyosodások tükröződnek a felső tagozatos tananyag javasolt tartalmaiban, mégis fenntartjuk 

annak a lehetőségét, hogy a szaktanár „maximális szabadsági fokokkal” kezelhesse az irodal-

mat és a magyar nyelvet, mint anyagot.  

Szeretnénk kitérni arra is, hogy mint alsóbb osztályokban, a felső tagozaton is elképzelhető-

nek tartjuk a heti rendszerességű (két-három) gyakorló órá(ka)t. Irányelvként azonban fon-

tosnak tartjuk, hogy az irodalom- és nyelvtan szakórák a gyermekek megszerzett, illetve az 

epochák közötti „alvási időszakban szunnyadó” készségeit továbbmélyítsék. Lényeges to-

vábbá, hogy a különböző tantárgyak által amúgy is tudatosan célzott, az adott életkorban 

szükséges gondolkodási irány és jelleg megmaradjon ezeken az órákon, és a művészeti, kész-

ség és főtárgyak között fennálló kongenialitást kiteljesítő, nagyrészt gyakorlati munka foly-

jon.  

 

9. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A 8. osztály elvégzése után az osztálytanárok helyét a szaktanárok veszik át. A tanítás egyre 

inkább a gondolkodás és az ítéletalkotás ébredő erőihez igazodik. A tanárok első sorban a 

tanulók belső igényeire alapozzák munkájukat, és intellektuális fejlesztésre törekszenek. A 

14-15 éves korosztályra jellemző, hogy önmagukban is egyre több ellentmondást fedeznek 

fel aközött, amit mondanak vagy, amit tesznek. Ebből kifolyólag zavartan és nyugtalanul vi-

selkednek az őket körülvevő világgal szemben. Hajlamosak rendkívül érzékenyen reagálni a 

világ jelenségeire, hiányosságaira. Emellett a diákok nem csak külső, hanem belső „én” kere-

sésükkel is szembe kell, hogy nézzenek. Küzdenek az első szerelemmel, az ébredő szexuali-

tásukkal.   

A tanár elsődleges feladata 9. osztályban, hogy segítsünk a diákok számára elfogadni a való-

ságot. A magyar epochák olyan témákkal foglakoznak, amelyek a korosztályukat leginkább 
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foglalkoztató kérdésekre adnak elsősorban választ. Legyen lehetőségük kérdezni és mélyeb-

ben elmerülni egy témában. A feladat az, hogy a problémák megoldását megtanulják mind 

pozitív, mint negatív szemszögből megközelíteni és készségként elsajátítani. Az irodalmi té-

mák mellett a gyerekek nyelvkészségüket is fejlesztik szóban és írásban egyaránt.    

 

AZ ELSŐ EPOCHA:   

Ezt az időszakot idealizmus- epochának is nevezzük. Ekkor az emberi lét alapvető kérdéseire 

keressük a választ. Az első- sírás epocha megragadásához és átéléséhez a leginkább alkalmas 

a dráma mű neme, azon belül pedig a tragédia műfaja. Ez a legalkalmasabb arra, hogy a diá-

kokat megragadja és akár tükröt állítson eléjük.   

Ez visszavezet minket egészen az ókori Görögországba, és Szophoklész világába. A klasszikus 

görög színház tárgyalása után megismerkedünk a kor filozófiai és szellemi irányzataival, va-

lamint a történelmi eseményekkel, amelyek formálták az írói szemléletmódot. A vizsgálódá-

sunk középpontjában az Oidipusz király áll, amelyben a lét alapvető kérdései a legtisztább 

formában vetődnek fel. Tehát a munkát egy színdarab köré építjük, amellyel kapcsolatban 

minden tényezőt megvizsgálunk így jutva el a dolgok gyökerétől a gyümölcsöt termő „lomb-

koronáig”, azaz a kiteljesedésig. Megfigyeljük a kor társadalmi és vallási aspektusait, a görög 

több istenhitet, azon belül pedig nagy hangsúlyt fordítunk Apollón jósdájára, mivel az szerves 

része az Oidipuszi történet előzményének és cselekményének. A görög színház valóságának 

vizsgálata után a későbbi korok, illetve a jelen színjátszásával ismerkednek meg amely, rend-

kívül tanulságos lehet. A színházlátogatás is nagymértékben elősegítheti az átélést. A drámai 

léthelyzet lehetőséget ad a világra szélsőségesen reagáló kamasz megszólítására.   

Adhatják az időszak anyagát még Goethe és Schiller barátsága, valamit a Don Carlos, Arany 

János Toldi című műve és barátsága Petőfi Sándorral vagy Shakespeare Rómeó és Júliája, 

amely megszólíthatja még a diákok idealizmus igényét.   

 

MÁSODIK EPOCHA  

Az első epochával szemben, amely a Sírás- epochaként funkcionált, most a Nevetés- epocha 

következik. A humor megélésére rendkívül sok lehetőségünk adódik akár drámai, epikus, 

vagy lírai művek tárgyalásának esetében is. A humor segítségével a kamaszok könnyebben 

kaphatnak betekintést az emberi lélek rejtelmeibe és jelenségeibe. Nagyon sok mű, valamint 

költői életút áll a rendelkezésünkre, amellyel dolgozhatunk, és epochánk végére eljuthatunk 

arra a megértésre, hogy miként létezhetnek a kilencedikes diákok a feszültségeket képező 

két ellentétes szemléletmód világában. Elsődleges cél ez által önmaguk és világszemléletük 

reálisabbá tétele.   

Vannak olyan élethelyzetek, amelyek legideálisabb feldolgozása csak humorral történhet. 

Örkény István Egypercesei minden igényt kielégítően emellett hitelesen szólíthatják meg a 

kamaszokat. Mikszáth Kálmán humora, vagy Karinthy Frigyes életműve szintén alkalmas arra, 

hogy feltárjuk az idealizmus és a valóság közti ellentéteket. A fájdalmas és tragikus életút 

mellett hogyan tudtak a fent említett költők és írók mégis leginkább a humor berkein belül 

kiteljesedni.   
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A nevetés és a sírás egyaránt válthat ki a diákokból empátiát és szimpátiát is, így fejlesztve a 

személyiségüket. Beszélgetéssel kitárulkozhatnak és eljuthatnak a belső szabadságérzethez, 

amely eléréséhez egyaránt alkalmas a vicc az anekdota vagy akár a vígjáték.   

 

 

Ajánlott olvasmányok:   

Szophoklész: Oidipusz király  

Shakespeare: Rómeó és Júlia  

Schiller: Don Carlos  

Goethe: Ifjú Werther szenvedési és halála  

Arany János: Toldi, Toldi estéje, Balladák, Őszikék (Kapcsos könyv)  

Arany János és Petőfi Sándor összes versei  

 

ESSZÉK ÉS NYELV  

Az irodalom órákon és epochákon olvasott műveket fel lehet használni a nyelvtan órákon is. 

Újra lehet írni, saját arcra lehet formálni bizonyos részeit. Ezáltal fejlődik a diák szövegalko-

tási kompetenciája, kreativitása és stíluskészsége.  A szóhasználatuk színesebbé a helyesírá-

suk pedig tökéletesebbé válhat. A kilencedik osztály tanulói művelik nyelvüket és fejlesztik 

nyelvhasználatukat. Stílusérzékenységük kialakítását legideálisabb, ha saját maguk által írt 

művek felhasználásával próbáljuk elősegíteni.   

Átismétlik a leíró nyelvtant, gyakorolják a szubjektív leíró esszét, valamit az általános esszék 

írását.   

A szóbeli munkánál pedig az a meghatározó, hogy tudjanak érvelni, következtetéseket le-

vonni beszéljenek, és beszélgessenek osztálytársaikkal. Erősítsék kifejezésmódjukat a szó-

használat és a szintaxis által.   

Közelíteni kell a diák világát az irodalom világa felé, hogy a bennük megfogalmazódó kérdé-

sekre kielégítő választ kaphassanak.   

 

10. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A tízedik osztály tizenhat éves diákjai kezdik kinőni az előző osztályra oly jellemző „nyájszel-

lemmel” áthatott és "naiv" külsőségek alapján történő ítéletalkotást. A fiúk és a lányok kö-

zötti különbség szembetűnőbbé válik. Kezdenek leválni az egyoldalú csoporttudatról, még 

anélkül, hogy képesek lennének önállóan megtalálni és megállni a helyüket.  

A kilencedik osztályosok beszélgetésekben (de akár még írásban is) szeretnek gyors, elmés 

visszavágásokba bocsátkozni. A tized ikesek szívesebben fejtik ki véleményüket oly módon, 

hogy a kapott válaszreakciók a függetlenség érzetét keltik bennük, ami által bizonyos orien-

táltságot nyernek. Egyrészt rendkívül foglalkoztatja őket a külsejük, másrészt azt akarják, 
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hogy azért fogadják el őket, amilyen fejlődő énük a felszín alatt. Ebben az életkorban a ka-

maszok jelentős mértékben függetlenítik magukat szüleiktől. Megtapasztalják a függetlensé-

get, de annak árát is: a magányt. A nyelv krízis állapotban van bennük: a diákok már nem és 

még nem képesek kifejezni belső tapasztalásaikat megfelelő módon.  

 

 

Javasolt témakörök:  

 

ELSŐ EPOCHA  

Az eredeti tanterv az északi mitológiát jelölte meg tananyagként. Többek között részleteket 

az Eddából, a Volsung Ságából, az Izlandi Sagaból, a Hildebrandslied részleteit. Ezek a fiata-

loknak olyan képeket nyújtanak, amik segítenek helyettesíteni saját, önmagukkal szembeni 

felelősségüket az ősi vérrokonsággal. A Nibelung-ének teljességében szerepel a tananyag-

ban, részben olvasva, részben a tanár által elmesélve. Az ezzel való munka során a diákok 

többek között felfedezik, hogyan alakul át a mitológiai kép, kép-tudat irodalmi képekké, majd 

epikus költészetté. Továbbá tanulnak a germán törzsi világ korlátozottságából a kereszté-

nyibb etikai tudatba való átmenetről. A magyarban alapvető nyelvi és kulturális különböző-

ségek miatt célszerű más utakat járni. A Nibelung-ének mint sajátos „európai tudatközvetítő” 

mű nem megkerülendő. Kereszténység előtti „tudatfolyamunkba” azonban talán közvetle-

nebbül visszavezet mind képileg, mind az ősösztönös költői nyelvhasználat által a Kalevala. S 

ez már mélyáramaiban összeérhet az egyik történelem epocha eredetkereső impulzusával. 

Arany János naiveposz-kutató gesztusa, eposzteremtő kísérlete önmagában is lenyűgöző 

erejű, tiszteletet ébresztő akarat megnyilvánulása. A Buda halála nem lehet kifejezője közép-

kori emberi és magyarságbeli tudatállapotunknak. A nemzetté válás tudatformáló ereje 

azonban érzékelhető a mű keletkezésének, de keletkezéstörténetének módjában is: Arany is 

felhívja a figyelmet arra, hogy míg boldogabb nemzetek költészetük nyomán kerülhetnek kö-

zelebb történelmükhöz, mi magyarok ellentétes úton haladva, történelmünkből indulva jut-

hatunk elveszett költészetünkhöz – s így talán mondható, hogy a magyar történelemben rej-

lenek múltunk tudatállapotai. A Buda halála kompozíciójában, de jellemábrázolásában és 

nyelvében is oly homogén alkotás, hogy az irodalmi nevelés eszközéként is elsőrangú. Mind-

ezeken túl átfogó téma lehet – a művek tényleges tartalmán kívül – a mítoszból az iroda-

lomba való átmenet vizsgálata. Néhány tanár ókori mitológiát tanul a diákokkal, mint a Gil-

games eposz, az Ótestamentum, az Iliász, vagy az Odüsszeia, vagy Ovidius Metamorphosesa. 

Lehetséges olyan modern művekből is meríteni, melyekben mitologikus témák vagy formák 

szerepelnek.  

 

 

 

MÁSODIK EPOCHA  
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A második anyanyelvi epocha foglalkozhat a modern irodalomban továbbélő Nibelung-mo-

tívumokkal. Ez kiváló lehetőség annak megfigyelésére, hogy miként alakult az európai törté-

nelemben az emberi tudat fejlődése az elmúlt hét-nyolcszáz évben. Ez a németség nemzetté 

válásnak igen egységes képét vázolja fel a Nibelungok hőskölteményétől Wagner zenekölté-

szetén át a huszadik századi német irodalomig. A magyar gyermekeknek talán egy kicsit fen-

tebbről pillantva a „kérdésre” érdemes az összeurópaiságában vizsgálni ezt a tudatfejlődési 

vonulatot: jó lehetőség az Iliász–Odüsszeia, Iliász–Aeneis, Iliász–Nibelungének, illetve Ni-

belung-ének–Buda halála, sőt az „általános eposzforma” és Kalevala (esetleg Szigeti vesze-

delem) összevetéseket elvégezni. Hátránya az ennek a tárgyalásnak, hogy kereteiben a ma-

gyar költészet igen háttérbe szorul. Bár ezt a problémát nem lépjük át, de a diákok ösztönös 

eredetkereső vágyát esetleg elvezethetjük a magyar latin nyelvű legendák irányába (Szent 

László, Szent István, Szent Margit legendái).   

Az is nemzetünk belső szellemi-kulturális folyamatainak izgalmas vizsgálati tárgya lehet, hogy 

miként élt népköltészetünkben, illetve a képzőművészetünkben (már a szkíta ábrázolásoktól 

eredeztethetően) Szent László alakja, vagy miként hat el a Csodafiúszarvas és Szent István 

közös képe Nagy László költészetéig. És az is nagyszerű lehetőségnek tűnik, hogy Ady Endre 

mítoszteremtő költészetéhez közelítve a maga fájdalmas magyarságát kutató költő profeti-

kus útját valamelyest bejárhassuk. Ady költészetét Babits Mihályéval közösen tárgyalva mint-

egy tükröt is tarthatunk nemcsak a huszadik századi történelemnek, de önmagunknak is: hi-

szen újra és újra feltehető a harmincas évek Adytól származó nagy kérdése: mi a magyar 

(most)? Ezek a témakörök mind-mind valamilyen a történelemre, különösen az európai tör-

ténelemre biztosítanak rápillantást. S ebben a rápillantási gesztusban már kifejeződik a tíze-

dik osztályosok egy másik sajátossága: „formálódik bennük” a józan ész. Német nyelvterüle-

ten nevezik erről a jellemzőről Józanság epochának az időszakot.  Mint világirodalmi alkotá-

sok is tanítási tartalomként szóba kerülhetnek Brecht Kurázsi mama és Dürrenmath Az öreg 

hölgy látogatása című drámák. De a huszadik század eleji magyar novellairodalom ezt józan-

ság-kérdést hasonló módon felvetheti: akár ellenpólusosan is tárgyalható, például Móricz és 

Kosztolányi írásművészetében. Alternatív időszak lehet a poétika (verstan) epocha, ami része 

az esztétikai tanulmányoknak (lásd a Művészettörténet / Esztétika fejezetet). Saját versek 

írása és az önállóbb munka a költészet különféle formáival segíti a diákokat az önkifejezésből 

az önmegtalálásba való átmenetben.  

 

 

ESSZÉK ÉS NYELV  

(A 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 

szereplőiről jellemzést, jellemek, konfliktusok összevetés írni szintén kívánatos feladat már 

ebben az életkorban. A két magyar epochában, illetve azt kiegészítendő fontos vizsgálódási 
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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 hét-nyolc évszázad döntő nyelvi változásaira. Eközben alkalmazhatják előző év-

ben elmélyített hangtani ismereteiket, s történeti változási folyamatokba pillanthatnak a 

grammatika, de a magyar írásrendszer és helyesírás formálódásának megfigyelése révén is. 

Az magyar irodalom területén az eredetkeresés útjaként (s így a Buda halála párhuzamaként 

is), de jelenünk nemzeti kérdéséire válaszként is szolgálhat a tizenkilencedik századi költé-

szetünkkel való foglalkozás. A reformkorral, és főleg az antik történelmi tanulmányokkal ide-

ális kapcsolatban lehetnek retorikai foglalkozások a nyelvtanórákon: természetszerűen a 

tiszta gyakorlati megvalósulásuk a kívánatos.  

 

 

Ajánlott szépirodalom:  

• Molier: A fösvény, Tartuffe  

• William 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: Árgyilus históriája  

• (Nép)mese: Tündér Ilona  

• Petőfi Sándor: Az apostol, Útiképek  

• Arany János: Buda halála  

• Széchenyi István naplója  

• Németh László: Irgalom  

• Kertész Imre: Sorstalanság  

• Örkény István: Tóték  

• Franz Kafka: A per  

• Hermann Hesse: A pusztai farkas  

• Salinger: Zabhegyező  

• Mauriac: A szerelem sivataga  

• A felvilágosodás és a reformkor költészete: Berzsenyi, Csokonai, Kölcsey, Vörösmarty  

• Ady--, Babits-, Kosztolányi-kötetek  

• Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem  

• Homérosz: Iliász, Odüsszeia  

• Dante: Isteni színjáték  

 

11. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  
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A tizenegyedik osztályos diákok elérkeznek abba a korba, amikor jobban érdeklik őket az 

összetettebb lelki folyamatok. Szociális érzékenységük növekszik amint abbahagyják a világ 

eseményei fölött való puszta ítélkezést, és fokozatosan rájönnek, hogy esetleg részt vállal-

hatnak a világ ügyeinek formálásában. Egyre inkább a saját tapasztalataikon nyugszanak íté-

leteiket. Általában, a poszt-pubertásra jellemző belső zavartság véget ér – önmaguk keresé-

sének új szakaszába lépnek, sok folyamat kezd letisztulni bennük. Saját életútjukkal kezdenek 

el foglalkozni, most már megnő a fontossága annak, hogy a személyiségük fejlesztését szol-

gáló utat kövessék. Most már kezdik érzékelni a világ-határokat, s szeretnék is meghódítani 

azokat. Rákérdeznek, hogy van-e valami „magasabb” (felettes erő), ahonnan iránymutatást 

kaphatnak, valamilyen „vezércsillag”, valami „értelem”.   

A magyar órák azt az igényt igyekeznek kielégíteni, hogy a nyelv különféle szintjeit differen-

ciáltabban és pontosabban érzékelhessék, és segítik, hogy a diákok egyénibb módokon kö-

zelíthessék meg. Az órák célja, hogy a diákok intenzívebben konfrontálódjanak az ember 

belső világával és a folyamattal, melynek során megtalálja én-tudatát. A diákok fokozatosan 

ráébrednek mások iránti felelősségükre.   

 

 

ELSŐ EPOCHA  

Wolfram von Eschenbach Parzivalja az epocha központi témája.  

Az élet és a szenvedés értelmének a keresését találhatják a tanulók a Parzival-eposzban és a 

középkor kultúrtörténetében.  

A Parzival-eposz olyan utazásra invitálja az olvasóit, amely a tévedéstől, az elvesztett lehető-

ségektől s az innen érzett fájdalmon át a bűnön és kirekesztésen keresztül vezet a vezeklés-

hez és a megváltáshoz. Az önazonosság keresésének egy különösen szép története, amely 

közel áll ahhoz a belső úthoz, ami a kamaszkor sajátossága ebben az életszakaszban. A benne 

ábrázolt lelki archetípusok még jobban kirajzolódnak azáltal, hogy maga a történet egy kul-

turálisan távoli, ismeretlen közegben játszódik. A tanulók találkoznak a középkori udvari vi-

lággal, egy olyan társadalom korlátaival (és lehetőségeivel), amelyet külső elvek, rajta kívül 

álló erők irányítanak. Kortörténeti és kultúrtörténeti ismeretekre éppúgy szert tehetnek, 

mint lélektani felismerésekre, önismereti igazságokra. A műben az én keresése eszményi mó-

don ér véget: Parzifal beilleszkedik a világba. A Parzifal-történet önmagában nevelési eszköz 

lehet: a történelmet az általánossal és az egyénivel kombinálja. Az epocha órái kiegészülnek 

a középkori világkép és kulturális háló elemeivel.   

A szakórák egyik felében a középkori irodalom műfajaival, motívumaival, nagy műveivel fog-

lakozunk, illetve a Biblia irodalmi s kultúrtörténeti jelentőségével. A szakórák másik felében 

a nyelvi szintek újabb változatával ismerkedünk meg: a szavak morfológiai és szófaji jellegze-

tességeivel, csoportjaival. A rendszerszerűség fogalmát kibővítjük az epocha témájához kap-

csolódó nyelvtörténeti ismeretanyaggal is, mely a nyelvújítás témaköréig terjed, érintve a 

mai magyar nyelv változásainak formáit.  
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MÁSODIK EPOCHA  

 A Parzival-mítosz motívumait nyomon követhetjük a 19-20.századi irodalomban is. (az ön-

álló személyiséggé válás folyamata, Isten keresése, a fájdalom elszenvedése és okozása, „te 

meg én”, a szeretet/szerelem minősége, a bűn és vezeklés, tetteink következményeiért való 

felelősség, tolerancia). Az előző epocha ellenpólusának tartjuk a tizenkilencedik századi orosz 

epikus irodalommal való foglalkozást. Puskintól Csehovig olyan „tükörmetszetét” vehetjük 

így a kelet-európaiságnak, melyben mindannyian hitelesen láthatjuk meg még jelenünket is. 

A legtanácsosabb ebben az életkorban az Iván 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 problémákig is – s így önmagá-

hoz – a lehető legközvetlenebbül és egyszersmind legközelebb juthat az olvasó. Az ívet Ker-

tész Imre Sorstalanság című regényének megbeszélése zárja. Az év vége felé szóbeli kiselő-

adásra, műismertetésre is sor kerül előzőleg kiadott választható címek alapján.  

 

ESSZÉK ÉS NYELV  

A 2. félév gyakorló óráin a szövegértés kap nagyobb szerepet, illetve az írásbeli feladatok. Az 

eddig tanult érvelő fogalmazások mellett a műelemzésen alapuló önálló esszéírást gyakorol-

juk.  

 

Ajánlott szépirodalom:  

 

• Puskin: Anyegin  

• Stendhal: Vörös és fekete  

• Lev Nyikolajevics Tolsztoj:: Iván Iljics halála, Anna Karenyina  

• Mihail Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés  

• Anton Pavlovics Csehov: 6-os számú kórterem;   

• Jókai Mór: Az arany ember  

• Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma, Tót atyafiak, Jó palócok  

• Móricz Zsigmond: Úri muri, novellák  

• Karinthy - novellák  

• Sánta Ferenc: Novellák  

• XX. századi magyar költészet  

• Kertész Imre: Sorstalanság  

 

 

12. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A diákok tizennyolcadik életévük körül – ideális esetben az iskolában töltött a tizenkettedik 

évfolyamukra – áthaladtak az iskolaérettséget követő biológiai érési szakaszokon, és végül 
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szociálisan is éretté váltak. Amikor kicsik voltak, engedték, hogy a felnőttek vezessék őket 

lépésről lépésre a „megörökölt” világba, segítsék beilleszkedésüket szüleik szociális közegé-

nek értékrendjébe. Később lázadtak ez ellen, de mostanra már tudatosan keresik azt a tár-

sadalmat és világot, ami minden embert megillet, s aminek építésében részt kívánnak venni. 

Ezt a lépést meg lehet élni úgy is, mint hatalmas előrelépést, óriási lehetőséget, és úgy is, 

mint hatalmas egzisztenciális krízist. Mit jelent a mai világban élni? Készen állok-e erre? Mire 

akarom energiáimat fordítani? Számtalan kérdés merül fel a hivatással, párkapcsolattal, élet-

vitellel 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 értelme?  

A magyar óráknak figyelembe kell vennie az ezekből fakadó impulzusokat. A modern problé-

mákat a világirodalom tükrén keresztül lehet megvitatni. Irodalmi áttekintés következik.  

 

 

Javasolt témakörök:  

 

ELSŐ EPOCHA  

Az eredeti német tantervben (nem feltétlenül az elsőben) 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 tudo-

mányos kutatások morális és etikai korlátairól, a gonoszról, a szabadságról és felelősségről, 

szerelemről, egoizmusról, bűnről, transzcendenciáról.   

A teljes Fausttal való foglalkozást (talán joggal) sokan még ehhez az életkorhoz is túl korainak 

vélik. A német irodalomtanárok nagy dilemmája, korán tárgyalni vagy pedig esetlegesen egy-

általán nem is találkozni a felnőtt életben a német nemzet világirodalmi jelentőségű művé-

vel, Magyarországon teljességgel feloldható. Madách Imre Az ember tragédiája című dráma-

költeménye ugyanis immár évszázadosnak mondható tanítási tapasztalatként állítható, hogy 

kérdésfeltevésének minőségében, a téma tartalmi és formai keretében mindig inspirálólag 

hat a diákságra. Koncepciójában, egyetemes kitekintésében a nyilvánvalóan ihlető Fausttól 

egyáltalán nem marad el, gondolati letisztultságában pedig már nyelvi unikumnak számít je-

len korunkban. Egyedülálló irodalmilag értékes nevelési eszközként áll rendelkezésünkre.   

Bármelyik tematikát is választjuk, mellettük vagy őket kiváltva, érdemes a huszadik századi 

magyar költészetünket továbbkutatva a diákokkal ebben az évben is költői életutakat vizs-

gálnunk. Hiszen ha Pilinszky Jánosra vagy Weöres Sándorra gondolunk, újra olyan életprog-

ramokkal (igazi költőkkel) találkozhatnak a diákok, amelyekben emberi életek művészlétben 

való maradéktalan feloldódását láthatják meg. Szinte kijelenthető, hogy mindketten a har-

madik évezredre „készültek”, egy korszak lezárulását jelezték életművükkel – s így példázták: 

a huszadik század második felében költőnek lenni ismételten nem póz, nem szerep, még csak 

nem is tehetség, hanem sokkal inkább életminőség, „emberi minőség” kérdése.  
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MÁSODIK EPOCHA  

Ha az egyik epocha egyetlen művel foglalkozik, a második áttekintést adhat vagy a magyar, 

vagy a világirodalomról. Esetleg több remekművet be is lehet mutatni: önmagukban vagy 

összehasonlítva egymással. Logikusnak tűnik modern alkotásokra koncentrálni, de ne feled-

jünk el régebbi műveket, amik megmutatnak valamit abból, „amire az embernek szüksége 

van az életben” (R. Steiner). Az irodalom (dráma, epika, líra) egyének vagy akár az emberiség 

egészének alkotásai, amik az emberi tudat fejlődésének szakaszait képviselik. Az irodalmon 

keresztül érzékelhetik az olvasók ezeket a szakaszokat. Az emberek esztétikai ítélete megvál-

tozott a századok során. Így hát egyetlen dolgot érdemes elérni a diákoknál: maradjanak nyi-

tottak a bármilyen irodalmi irányzat iránt. Ahelyett, hogy kész véleményt adnánk költészetről 

vagy irodalomról, inkább a különféle irodalmi minőségek iránti érzékenységüket erősítsük 

továbbra is. Engedjük őket, hogy elgondolkozzanak és a nagy művekről saját véleményt for-

máljanak, ehhez már megkapták a megfelelő alapokat.   

 

ESSZÉK ÉS NYELV  

(Lehetséges gyakorló órák is.)  

 

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. Elvárható teljesítmény már tőlük ekkor, 

hogy felismerjék a különböző irodalmi korok jellemzőit, műfajait. Ezekről, de a világról álta-

lában önálló véleménnyel rendelkeznek, megbeszélhetik gondolataikat, írhatnak esszéket bi-

zonyos kérdések felvetésére. Mindez azt jelenti, hogy irányukban megjelenő megnövekedett 

igényekkel szemben megnövekedett igényességgel kell rendelkezniük. Jól kiegészítheti ezt, s 

mintegy eddigi nyelvi tanulmányaik rendszerezését is adhatja, ha valamelyest textológiai is-

mereteket szereznek. Emellett nyelvtani tanulmányaikban is megjelenhet az irodalmiakhoz 

hasonlóan az áttekintő jelleg. A tematikus\szintetizáló megközelítések itt is a célszerűek: pél-

dául nyelvtörténeti változások; a magyar helyesírás kialakulása; a nyelvújítás; a magyar nyelv 

szinkron vizsgálata. Az előző évben elkezdett módszeresebb foglalkozást a regényekkel-

nagyregényekkel a szakórák kereteiben tovább lehet folytatni: vannak olyan huszadik századi 

magyar írások, melyek közvetlenül kapcsolják irodalmunkat a – talán mondható – „világiro-

dalom vérkeringésébe”: Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Ottlik Géza pró-

zájára gondolhatunk itt elsősorban.   

 

Ajánlott szépirodalom:  

 

• Goethe: Faust  

• William Shakespeare: Hamlet, A vihar  

• Szent Iván éji álom  

• Mihail Bulgakov: Mester és Margarita  
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• Samuel Beckett: Godotra várva  

• Franz Kafka: Átváltozás, A kastély  

• Thomas Mann: Márió és a varázsló, Tonio Kröger, Varázshegy  

• H. Hesse: Az üveggyöngyjáték, A pusztai farkas   

• A. Huxley: Szép új világ   

• G. Orwell: 1984  

• Dürrenmatt: Fizikusok, Nagy Romulus, Az öreg hölgy látogatása  

• Garcia Márquez: Száz év magány  

• Szolzsenyicin: Iván Gyenyiszovics egy napja  

• Semprun: A nagy utazás  

• Madách Imre: Az ember tragédiája  

• Ottlik Géza: Iskola a határon  

• Spiró György: Az imposztor  

• Csurka István: Házmestersirató  

• XX. századi magyar költészet  

• Ókori és középkori költészet  

• Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Weöres Sándor összegyűjtött versei  

 

 

13. OSZTÁLY  

 

Célok, követelmények:  

 

A kötelező érettségi tárgy óráit a pedagógiai programban meghatározott módon heti rend-

szerességgel tartjuk. A 13. évfolyam képzését így illesztjük a rendelet alapján megha-tározott 

kétszintű érettségi rendjéhez és a GÉV által meghatározott követelményekhez. A szaktanár 

feladata, hogy a kötelező érettségi tárgyból az általa választott érettségi téma-körökhöz kap-

csolódó tananyag megtanulási rendjét kialakítsa, illetve a Waldorf - képzésből fakadó eltéré-

sek kiegyenlítését megvalósítsa. Az alábbi témakörökből szintén a pedagógiai programban 

kifejtett módon (harmadolva a tananyagot) a választott érettségi tárgyból a két vizsgaidő-

szakban az érettségi előfeltételeként kell sikeres vizsgát tenniük a diákoknak. A témaköröket 

a Pedagógiai Program (I. számú melléklete) tartalmazza.  

 

 

SZÁMTAN ÉS MATEMATIKA  

 

Általános nevelési célok: melyeket a matematika tanítás során leginkább szem előtt kell tar-

tanunk. Ezeket a célokat az évfolyamnak, a tananyagnak és a helyzetnek megfelelően konk-

retizálni kell.  
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1. A megfigyelőképesség fejlesztése (élmények megfigyelése, befogadása, feldolgozásának 

képessége; figyelemkoncentráció, tudatos figyelem).  

2. Kommunikációs képességek fejlesztése (szaknyelv helyes használata; gondolatok kifejté-

sének képessége; matematikai jelrendszer felismerése, tudatos használata; szöveges fel-

adatok figyelmes olvasása, értelmezése).  

3. Önálló ismeretszerzésre nevelés (új ismeretek, összefüggések megértése, általánosítása, 

logikus gondolkodás képessége; emlékezőképesség; igény a hiányos ismeretek pótlására).  

4. A tanultak alkalmazására nevelés (a tanultak konkretizálása a feladatnak megfelelően; fi-

gyelemkoncentráció és figyelemmegosztás; tanultak begyakorlása, alkalmazhatóvá té-

tele; önellenőrzés).  

5. Problémamegoldásra nevelés (a tanultak alkalmazása új ismeretek feltárásában, gondol-

kodási műveletek: pl. analízis, szintézis, általánosítás, stb.; törekvés a feladatok sokoldalú 

megközelítésére; újszerű megoldások keresése; akaraterő).  

6. Gyakorlati alkalmazásra nevelés (a matematikai ismeretek és a matematikatanulás során 

kialakult képességeknek a mindennapi életben való hasznosítása, alkalmazása).  

7. Esztétikai nevelés (írásbeli munka igényes elvégzése; esztétikus füzetvezetés).  

8. Közösségi  együttműködésre nevelés (mások gondolatmenetének megértése; segítő-

készség).  

9. Reális énkép kialakítása (a tanuló saját adottságainak, hibáinak ismerete, helyes értéke-

lése; hiányosságok kiküszöbölésére, jobb eredmények elérésére törekvés).  

10. Munkánk során központi szerepet tölt be a képességek kialakítása, fejlesztése.  

11. A matematikai képességek kialakításakor, fejlesztésekor a ritmusjátékokra építünk.  

12. A fő irányvonal a matematika tanítás során a mozgás, ritmus, érzékszervi tapasz-talat-

szerzés (hallás, tapintás, látás), konkrét tevékenységek, cselekvések; számolás, logika.  

 

 

1. OSZTÁLY  

(ajánlott epochák száma: 3 x 4 hetes)  

 Tematikai egység:   

 

Az akaratlagos tevékenységnek bensővé kell válnia a megszámlálhatóság megtapasztalása 

által. A képszerűen ábrázolt számminőség motiválja a gyereket. Fontos szempont a test-ori-

entált értelem iskolázása.   

Fontos a tulajdonképpeni számolás lehető legkonkrétabb, legszemléletesebb megközelítése, 

valamint az egésztől a részek felé motívum szem előtt tartása. Ki kell alakítani az analitikus 

és a szintetikus gondolkodás helyes kapcsolatát.   

Kezdetben analitikusan kell eljárni. Az egységből, az egyből kiindulva mutatjuk meg a többi 

számot. A számok írása a szemléletesebb, római számokkal kezdődik, melyek kevésbé abszt-

raktak, mint az arab számok. Ezt követi az arab számok használata. Ezt követi a négy alapmű-

velet bevezetése. Az első években a fejszámolás képességének kialakítása kap na-gyobb 

hangsúlyt, és csak bemutató jelleggel ismerik meg a négy alapműveletet leíró rend-szert. A 
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matematikai műveleteket a kezdetben az egészből kiindulva, részekre bontással vezetjük be. 

Ezzel a válaszok lehetőségének sokszínűségét tapasztalhatják meg a gyerekek.  A feladatokat 

általában közösen, vagy kisebb-nagyobb csoportokban oldják meg, az egyéni feladatmegol-

dás első osztályban még ritkán jelenik meg.  

Az első epochában megismerkednek a számok minőségével 1-10-ig, amit először a római 

számokkal jelölnek, majd az arab számokkal is, kibővítve a kört 20-ig. Tízes átlépés. Ebben a 

számkörben mindig az egészből kiindulva bontunk először részekre. Az alapműveletek meg-

jelenítése még képekben történik.  

A második epochában számlálunk 100-ig, és megismerkedünk mind a négy alapművelettel, 

a matematika nyelvén leírva is.  

A harmadik epochában a már tanultakat gyakoroljuk főleg fejszámolással, és húszas szám-

körben lejegyezzük mind a négy alapműveletet is a matematika jelrendszerével is. Órakeret: 

120 óra  

 

Fejlesztési célok:   

Elsődleges a számfogalmak kialakítása. A számjegyek írásának elsajátítása. A négy alapmű-

velet segítségével a fejszámolás képességének fejlesztése.  

 

Követelmények:   

Számlálás és egyszerű fejszámolás 1-100-ig. A számjegyek elsajátítása. A négy alapművelet 

bevezetése és alkalmazása a természetes számok körében 1-20-ig terjedő számkörben. Fej-

számolás gyakorlása. Az alapműveletekhez kapcsolódó matematikai műveleti jelek megis-

merése. Számsoros mozgás bevezetése.  

 

Kapcsolódási pontok:   

A számlálás egész életünket átszövi. Minden tantárgy lehetőséget ad számlálásra, a négy 

alapművelet gyakorlására.  

 

Kulcsfogalmak: Számlálás, minőségi számfogalom, összeadás, kivonás, szorzás, osztás.  

 

Várt eredmények:   

A tanulók eligazodnak 1-től 100-ig tartó számkörben. A számjegyeket ebben a tartomány-

ban felismerik. Fejben képesek egyszerű fejszámolásokat elvégezni 100-as körben. Bizton-

sággal számolnak fejben és írásban 1-20-ig terjedő számkörben.  

 

 

 

 

 

 

2. OSZTÁLY  
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(ajánlott epochák száma: 3 x 4 hét)  

Mivel az első három év alkot egyfajta egységet, így ebben az évben folytatódik, ami elsőben 

megkezdődött. Fontos, hogy a belépő, új fogalmakat képbe sűrítve kapják a gyermekek.(pl.  

számház, számok utcája, a feladatok történetekből történő kibontása, stb.)  

Javasolt tananyag:  

– A számtér kibővítése, a négy alapművelet együttes gyakoroltatása 100-as számkörben.  

– Számok írása, olvasása 100-ig, felsorolásuk növekvő és csökkenő sorrendben.  

– Számok nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése, bontása.  

– A kerek tízesek fogalmának különféle megközelítése.  

– A kétjegyű szám, mint egy kerek tízes és egy egyjegyű szám összege.  

– Egyes és tízes számszomszédok.  

– Helyi érték, alaki érték előkészítése.  

– Lehetőleg sok fejszámolás.  

– Memorizálva gyakoroljunk; tanítsuk meg kívülről egy egyszeregyet (ehhez segítséget 

nyújt a ritmikus, ütemes mozgás, tapsolás, ugrálás).  

– A mozgásból kiindulva ismerkedés a számsorokkal.  

– Kitekintés az 1000-es számkörre.  

– A szorzótábla változatos, kifejező módon történő rajzos megjelenítése, érdekes össze-füg-

gések megfigyelése a számsorokban.  

– A részekre osztás és a bennfoglalás közötti különbség /szemléletes, hétköznapi életből 

vett helyzetek alapján történő/ érzékeltetésének megkísérlése (előkészítés).  

– Egyszerű, egy művelettel leírható, konkrét élethelyzetből születő, (nem mesterkélt) szö-

veges feladatok megoldása a számokról és a műveletekről tanultak gyakorlására, elmélyí-

tésére. /Inkább valós problémamegoldás, érdekes történetekbe ágyazott műveletvégzés 

folyik./  

A fogváltás és a nemi érés közötti időszakban az emlékezet különös erővel bontakozik ki. Az 

emlékezeti gyakorlás nélkülözhetetlenül fontos a gyerekek szükségleteiben és ezért kezdjük 

el az emlékezetszerű tanítást másodikban. A fejben, emlékezetben gyakorlás jól támasztja 

alá a számtantanítást. Ezért jön be ebben az évben az egyszeregy megtanulása, természete-

sen a szorzatból kiindulva. Pl. 4 – az – egyszer négy, 8 – az – kétszer négy, stb.  

Minimális követelmény:  

Biztos szám- és műveletfogalom a 100-as számkörben.   

Szorzótábla emlékezetből  

 

 

 

 

 

3.OSZTÁLY  
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Órakeret: 110. óra (ajánlott epochák száma: 2 x 4 és 1 x 3 hét)  

Ebben az évben tovább folytatjuk, amit első és második osztályban már elkezdtünk, tovább 

folytatódik a gyakorlás. Még mindig fontos, hogy az új fogalmakat képbe sűrítve kapják meg 

a gyermekek.   

Új anyagként jelentkezik a Mérés, melynek egy külön epochát szentelünk, amely igazából 

nemcsak matematika, hanem környezet epocha is. Megismerkednek különböző mestersé-

gekkel és ezek kapcsán tanulnak a mérésről.  

Mérnek mérleggel, mérőrúddal, szalaggal. Itt és most kínálkozik arra alkalom, hogy a való-

ságban mérjenek. Elsőként önmagukat mérik meg, majd társaikat, kezdetben alkalmilag vá-

lasztott mértékegységgel, majd a standardizálttal.  

Megismerik a különböző mértékegységeket tapasztalati úton. Megfigyeléseket tesznek, a 

gyakorlatban tapasztalhatják meg a mérőszám és a mértékegység között fennálló fordított 

arányosságot. A közvetlen tapasztalat alapján váltanak mértéket, az elmélet még várat ma-

gára. Megismerik a különböző mérőeszközöket, használatukat. A gyerekek mindennapi éle-

téhez igazodva egyszerűbb számolási feladatokat végeznek saját maguk által lemért és pon-

tosan (ez nagyon fontos!) lemért adatokkal.  Tanulnak hosszúság-, idő-, tömeg- és űr-tarta-

lommérést.  

 

Javasolt tananyag:  

– Fejszámolás további gyakorlatai (cél: a fejszámolás egészen természetessé, könnyeddé és 

megszokottá váljon, nem arról van szó, hogy egyre nehezebb feladatokon gyakoroljunk és 

tökéletesítsük a fejszámolást; sok gyakorlással, később menni fog a bonyolult is).  

– A számtér bővítése és számolás 1000-es számkörben.  

– Becslések; tudatos figyelem a számosság megítélésére.  

– Számok írása, olvasása készségszinten 1000-es számkörben.  

– Ritmikus sorszámlálás tízesével, százasával.  

– Számok elhelyezése helyi érték táblázatban.   

– Egyes, tízes, százas szomszédok.  

– Pontos, ill. megközelítő helyük a számegyenesen.  

– A kerekítés előkészítése. (Melyik kerek tízeshez, százashoz áll /lakik/ közelebb az adott 

szám?)  

– Háromjegyű számok bontása százasok, tízesek, egyesek összegére.  

– Számok nagyság szerinti összehasonlítása.   

– A négy alapművelet gyakorlása szóban. (Az egyszerűtől a bonyolult felé haladva.) –Szor-

zás, osztás szóban 10-zel, 100-zal.  

– Maradékos osztás szóban, majd lejegyezve.  

– Írásbeli összeadás és kivonás; szorzás kétjegyű szorzóval; osztás egyjegyű osztóval.  

Becslés (írásbeli műveletek eredményének becslése, majd az eredmény ellenőrzése a becsült 

értékkel való összevetéssel).  

– Műveleti tulajdonságok és műveletek közti összefüggések vizsgálata, alkalmazása.  

– Kivonás és osztás ellenőrzése az inverz művelet alkalmazásával.  
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– Egyszerűbb szöveges feladatok egy, esetleg két művelettel való értelmezése, lejegyzése, 

megoldása. –Sorozatok képzése, folytatása. –1 x 10 (90-ig).  

– A számolási műveletek megfordítása: ami azt jelenti, hogy az eredmény, mint ennek a 

következménye pl. 5 + 3 = 8.  

 

Minimális követelmény:  

Biztos szám- és műveletfogalom az 1000-es számkörben. Szorzótábla ismerete. A négy alap-

műveletet képesek elvégezni írásban.  

 

 

 

4.OSZTÁLY  

 

Órakeret: 110 óra (ajánlott epochák száma: 2 x 4 és 1 x 3 hét) 

A kilencedik életév elérésével a gyerekeknél egy döntő fordulat következik be. A környezet-

hez való „töretlen” viszonya megváltozik, eltávolodik. A környezet és a lelkivilág összecsen-

gésének korábbi harmóniája betű szerint „törtekre” esik szét.  

Ezt a lelkiéletben bekövetkező változást a tanterv is követi a matematikatanításban, mikor 4. 

osztályban bevezetjük a gyerekeket a törtek világába. A gyerekek így, a tananyaggal való ta-

lálkozásban olyasmire lelhetnek, amit saját bensőjükben is tapasztalhatnak.  Éppen ezért 

nem szabad arra törekednünk, hogy a törtekkel gyorsan műveleteket tudjanak végezni. Sok-

kal fontosabb, hogy a gyerekeknél egy „külső törés” létrejöttét mélyen ható élménnyé te-

gyük.  

(Itt a tanár számára az egyiptomi törtszámítás kultúrtörténeti létrejötte érdekes és lényeges 

didaktikai szempontokat nyújthat.)  

Fontos a törtek kétféle értelmezése: - az egésztől a részhez, - a résztől az egészhez.  

 

Javasolt tananyag: A fejszámolás további ápolása. –Írásbeli számolás magasabb számokkal, 

a számtér kibővítése 10.000-ig, de kitekintés a 100.000-es számkörre is később.  

– Számolás tízesével, százasával, ezresével a 10.000-es számkörben.  

– Számok bontása ezresek, százasok, tízesek, egyesek összegére.  

– Alaki érték, helyi érték, tényleges érték ismerete, alkalmazása.  

– Számok írása, olvasása 10.000-ig.  

– Nagyság szerinti összehasonlításuk.  

– Helyük a számegyenesen (tízes, százas, ezres beosztásnál is).  

– Számszomszédok megállapítása (egyes, tízes, százas).  

– Számok kerekítése tízesre, százasra, ezresre.  

– Páros, páratlan; tízzel, százzal osztható számok felismerése.  

– A négy alapművelet biztos elvégzése 10.000-es számkörben írásban (szorzásnál kétjegyű-

vel, osztásnál egyjegyű osztóval)(lehet szorzásnál háromjegyű szorzóval, osztásnál kétje-

gyű osztóval is próbálkozni).  
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– Az eredmény becslése és ellenőrzése (a becsült értékkel összevetve, illetve az inverz mű-

velet alkalmazásával).  

– Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1.000-rel.  –Számok közös többszörösei, közös osztói /tu-

datos próbálgatással történő keresés/.  

– Egyszerűbb (max. 2 műveletes) szöveges feladatok megértése, lejegyzése,  

     (matematikai modellkeresés) és megoldása.  

 

Új anyag:  

A törtekkel való számolás bevezetése:  

Gyakorlati úton indítunk, képet adva a tört fogalmáról, és sok tapasztalatot igyekszünk ösz-

szegyűjteni a mindennapokból. (Hol fordulnak elő a törtek, hol van rájuk szükségünk?  

Pl. mérések, az óra felosztása, stb.)  

– A tört kétféle értelmezése: mint az egész törtrésze, (részekre osztás); s mint két egész 

szám hányadosa (bennfoglalás).   

– Törtek megjelenítése eszközzel, rajzzal; elnevezésük előbb szóval, majd számmal.   

– (1 negyed= ¼) Törtszámok írása, olvasása.  

– Elnevezések a törtalakkal kapcsolatban (számláló, nevező, törtvonal, hányados).  

– Helyük a számegyenesen, s a köztük fennálló viszony megfigyelése.  

– Reciprok értékek létrehozása, azok nagyság szerinti összehasonlítása. (Elsősorban a ta-

pasztalatokra alapozva, szükség esetén a közös nevező megállapításával, ami még csak 

előkészítő jelleggel, kitekintésként van jelen, és a bővítés / egyszerűsítés tapasztalatán 

alapszik.)   

– A törtszámok vegyes törtté alakítása és megfordítva.   

– Azonos nevezőjű törtekkel való műveletek (összeadás, kivonás).   

– Törtszám szorzása egész számmal.  

 

Minimális követelmény:  

Biztos számfogalom a tízezres számkörben. Számok írása, olvasása készségszinten. A négy 

alapművelet készségszintű használata. Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal. Írásbeli szorzás egy- 

és kétjegyűvel, osztás egyjegyűvel. Számítások ellenőrzése. Egyszerű, legfeljebb két műve-

lettel leírható szöveges feladatok önálló megoldása. Számok nagyság szerinti rendezése, áb-

rázolása. Egyszerű törtalakok felismerése, előállítása, nagyság szerinti sorba rendezése meg-

nevezése, számok olvasása.  

 

 

 

 

 

5.OSZTÁLY  

(ajánlott epochák száma: 2 x 4 hét és heti egy gyakorló óra)  
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Ebben az évben, mint új anyag kerülnek bevezetésre a tizedes törtek. Egy „oszthatósági ha-

tár” átlépése után a gyerekek felfedezhetik a tizedes számokkal való számolást.  

 

Javasolt tananyag:  

– A törtekről tanultak ismétlése, megszilárdítása   

– Műveletek /összeadás, kivonás/ különböző nevezőjű törtekkel (A közös nevező megke-

resése a legkisebb közös többszörös megtalálása révén)  

Fejszámolás  

– A négy alapművelet végzése természetes számokkal, a számkör bővítése 1 millióig (osz-

tásnál már kétjegyű osztóval)  

– 1 milliós számkörben számok írása, olvasása  

– Nagyság szerinti összehasonlításuk, rendezésük, adott nagyságrendre kerekítésük, he-

lyük a számegyenesen  

– Abszolút érték fogalma  

– Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel  

– A négy alapművelet összekapcsolása (műveleti sorrend)  

– A tízes számrendszer, a helyi érték táblázat (ritmikusan mozgással és minőségileg beve-

zetve)  

– A tizedes számok bevezetése a helyi értéken keresztül  

– A tízes számrendszer helyi érték táblázatának kibővítése az egészeknél kisebb helyi ér-

tékekre is  

– A számjegyek jelentésének ismerete  

– A tizedes számok és a tizedes törtek közötti hasonlóság felismerése  

– Tizedes törtek írása, olvasása  

– Számolás tizedes törtekkel (összeadás, kivonás, szorzás és osztás természetes számmal, 

majd tizedes törtekkel is)  

– Helyük a számegyenesen  

– Nagyság szerinti összehasonlításuk, adott nagyságrendre kerekítésük  

– Egyszerűsítésük, bővítésük  

– Mértékegységek tizedes leírási módban, mértékváltások  

– Szöveges feladatok   

– Oszthatóság (oszthatósági feltételek keresése csak a szorzótábla alkalmazásával)  

– Osztók, többszörösük  

– Közös osztó, közös többszörös keresése próbálgatással  

– Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös  

– Oszthatóság 2-vel, 5-tel, 10-zel  

 

 

Minimális követelmény:  
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A négy alapművelet biztonságos elvégzése a természetes számok körében. Biztos szám- és 

műveletfogalom. A törtekkel kapcsolatos elnevezések ismerete. Egyenlő nevezőjű törtek 

összeadása, kivonása. Törtek egyszerűsítése, bővítése  

 

Geometria:  

Az 5. osztályban az eddigi formarajzot egy elemi mértanba lehet átvezetni. Újra elővehetjük 

az egyenest és a görbét ehhez.  

A geometriát még körző és vonalzó nélkül, szabad kézzel rajzolva kezdik ebben az évben.  

Kapcsolat a történelemhez → régi Egyiptomról, Indiáról tanultak. Kapcsolat az 5. osztályos 

növénytan epochához.   

 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

Ebben a szakaszban a formarajzot átvezetjük az elemi geometriába.  

Ismét kezdhetjük a kör és egyenes ős polaritásával. Ahhoz, hogy ezt a gyerekek lehetőleg 

minél intenzívebben élhessék át, először körző és vonalzó nélkül, szabad kézzel rajzolnak.  

 

Pedagógiai cél:  

Arányérzék fejlesztése. Geometriai pontosság szabad kézzel. szabályos síkidomok ábrázo-

lása. Egymásba ékelt sorozatok, kicsinyítés, nagyítás készségének élményszerű fejlesztése. A 

geometria tantárgy előkészítése szabad kézi rajzolás által.  

 

Tananyag:  

 

– Kör újra-tapasztalása szabadkézi rajzokkal. Jellegzetesség a dinamizmus!  

– Egyenes intenzív megélése.  

– A két forma viszonya.  

– Geometriai formák megismerése a rajzoláson keresztül.  

– A háromszög, a négyzet, a kör (a háromszögek közül egyelőre az egyenlőszárú és derék-

szögű háromszöggel foglalkozunk), mint geometriai fogalmak megértése.  

– A kölcsönös összefüggések leírása, még az összefüggések bizonyítása nélkül.  

 

Minimális követelmény: Szabályos síkidomok arányos, szabad kézi rajzolása.  

Hatodik osztálytól nincs külön formarajz óra. Elemei megjelennek a festés órán, amikor szí-

nes ceruzával élethű képeket készítenek a gyerekek természeti tárgyakról, edényekről. Szer-

kesztéssel a geometria tantárgyban, mozgással az Euritmia órákon folytatódik a geometrikus 

formák tanulása.  

 

 

 

 

6.OSZTÁLY  
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(javasolt epochák száma: 3 +3 + 4 hét és heti 1 gyakorló óra)  

Ahogy a kilencedik év fontos fordulópont a gyerekek életében, éppúgy a tizenkettedik év is 

különösen jelentős. Az ifjú ember mozgása elveszti ritmusát, szögletessé, ügyetlenné válik. 

A gyermek bekerül a serdülőkorba, nem tud mit kezdeni a végtagjaival. Azonban mostantól 

fogva meg lehet ismertetni új tudásterületek egész sorát a gyermekkel. Elmúlik a gyerekkor 

és kezdődik a felnőttkor. A matematikában is egy új renddel találkoznak.  

 

Javasolt tananyag:  

– Fejszámolás további alkalmazása –Ismétlésként:  

– Számolás természetes számokkal 1.000.000-os számkörben  

– Számolás pozitív tizedes számokkal és törtekkel  

– Oszthatósági feltételek további vizsgálata (3-mal, 6-tal, 9-cel, 4-gyel, 25-tel, 100-zal,  

     1.000-rel való oszthatósági feltételek)  

– Átlag kiszámítása  

 

Új anyagként: kerül elő a százalékszámítás és a kamatszámítás Ehhez alapként szükséges a 

hármasszabály ismerete:  

– Egyenes és fordított arányosság.  

– Aránypárok.  

     Százalékszámítás (alap, százalékláb, százalékérték, elnevezések, ezek kiszámítása a másik 

kettő ismeretében, a százalék fogalma).  

– A százalékszámítás továbbvezetése a kereskedelmi számításba (kamat, leszámítolás vagy 

diszkont, váltószámítások, nyereség, veszteség, árengedmény (levonás vagy skontó), 

többértékű adó) és ezzel egy Z = Kpt /100 általános írásbeli forma bevezetése. Itt van az 

első találkozás a betűkkel a matematikában!  

 

Geometria:  

– A körből és a kör vizsgálatából kiindulva, a legfontosabb geometriai formák felfedezése: 

háromszög, hatszög, négyzet, rombusz, paralelogramma, trapéz, valamint Püthagorasz 

tengelyszimmetrikus formái, szerkesztésük és tulajdonságaik. 

– A háromszög és négyszög kerületének kiszámítása.  

– Alapfeladatok:  

– Szakaszfelező merőleges  

– Szögfelező  

– Merőleges álltása, szerkesztése  

– Párhuzamos egyenesek szerkesztése  

– Szögmásolás  

– Szögfajták.  

– Háromszögek szerkesztése.  

– Thalész tétele.  
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– A háromszögbe és a háromszög köré irt körök.  

– Geometriai bizonyítások (pl. a háromszög szögeinek összege).  

 

Minimális követelmény:  

– Biztos szám- és műveletfogalom a tanult számok körében (számok írása, olvasása, ábrá-

zolása, nagyság szerinti rendezése).  

– Írásbeli osztás kétjegyű osztóval.  

– A négy alapművelet és a műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a nem negatív számok 

halmazán.  

– Mértékegységek és átváltásuk.  

– Párhuzamos, merőleges egyenesek felismerése, előállítása.  

– Egyszerű geometriai alakzatok felismerése.  

– Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás.  

7.OSZTÁLY  

(javasolt epochák száma: 1 x 4 és 1 x 5 hét és heti 1 gyakorló óra)  

 

Javasolt tananyag: 

 - Fejszámolás állandó ápolása. Ismétlésre és folyamatos gyakorlásra kerül a négy alapmű-

velet természetes és pozitív racionális számokkal. 

– Egész és racionális számok fogalmának megismerése.  

– A negatív egész számok bevezetése, számolás negatív egész számokkal (a négy alapmű-

velet a negatív egész számok körében).  

– A racionális számok tartományának kibővítése Q.  

– A négy alapművelet racionális számokkal és kapcsolatuk a Q-ban.  

– Zárójelek bevezetése, műveleti sorrend zárójel használatakor és felbontása esetén is.  

– Egy ismeretlenes, lineáris egyenletek megoldása a racionális számok halmazában.  

– Koordináta-rendszer, ábrázolás koordináta-rendszerben.  

– Hatványozás, műveletek végzése hatványokkal.  

– (a + b)2, (a+b) x (a-b) képletek megismerése és számolás ezekkel. 

– Négyzetre emelés és gyökvonás teljes négyzetből, mint számítási eljárások.  

– Szöveges feladatok.  

 

Geometria:  

– Háromszögek szerkesztése leírással (a szerkesztés menete).  

– Szögmérték fokban.  

– Háromszögek egybevágósága, az egybevágósági transzformációk (tengelyes tükrözés, el-

tolás, elforgatás, középpontos tükrözés).  

– Különböző szögek (mellékszög, csúcsszög, váltószög, stb.) .  

– Mértani helyek.  

– Kerület- területszámítások.  

– A háromszög és négyszög külső és belső szögeinek összege.  
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– Szerkesztési feladatok: érintők, érintőnégyszögek, húrnégyszögek, érintők szerkesztése 

körhöz.  

– Ötszög, tízszög, sokszög.  

 -  A négyszögek fajtái és szimmetriájuk, származtatásuk. 

 - Geometriai transzformációk: tengelyes és középpontos tükrözés, pont körüli elforgatás, 

eltolás. 

 - Szimmetrikus alakzatok. 

 - Pitagorasz-tétele, a tétel bizonyítása. 

Minimális követelmény:  

A négy alapművelet végzése racionális számok körében, arány és százalékszámítás, hatvá-

nyozás, egy ismeretlenes egyenletek megoldása, egyszerűbb szerkesztések, kerület, terület.  

 

8. OSZTÁLY  

(javasolt epochák száma: 3 x 3 hét, és heti 1 gyakorló óra)  

 

Javasolt tananyag:  

– Számok csoportosításának ismétlése (természetes, egész, racionális számok). Ismerkedés 

a valós számokkal.  

– A hatványozás.  

– Összetett műveletek a racionális számok körében, zárójelek és a műveleti sorrend szabá-

lya.  

– A tanult számkörökben a 4 alapművelet gyakorlása, a tanultak rendszerezése (számok 

írása, olvasása, felírásuk különböző alakban, nagyság szerinti összehasonlításuk, adott 

pontosságú közelítő értékük megadása, helyük meghatározása a számegyenesen). –Egye-

nes- és fordított arányosság ismétlése.  

– A százalékszámításról tanultak rendszerezése.  

– Oszthatóság ismétlése.  

– Szöveges feladatok megoldása.  

– Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek.  

– Algebrai kifejezések értelmezése, egynemű kifejezések összevonása, egytagú, illetve 

többtagú algebrai kifejezések szorzása egytagú kifejezéssel.  

     Egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyenlőtlenség fogalma.  

– Elsőfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása.  

– Derékszögű koordináta-rendszer biztos ismerete.  

– Függvények (értelmezése, táblázattal, grafikonnal adott lineáris függvény grafikonjának 

megrajzolása.  

 

Geometria:  

– A sokszögekről tanultak összegzése, rendszerezése, csoportosítása.  

– Szabályos sokszögek.  

– Sokszögek kerülete, területe.  
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– A szögmérésről, szögekről tanultak ismétlése, szögpárok.  

– A háromszögről tanultak rendszerezése, kiegészítése, szerkesztése (csoportosításuk 

adott szempontok szerint, külső és belső szögei közötti összefüggések, egybevágósági 

alapesetei, a háromszög nevezetes pontjai, egyenesei, körei, oldalfelező merőlegesei, a 

köré irt kör, szögfelező egyenesei, a beírt kör, magasság egyenesei, magasságpontja, kö-

zépvonalai, súlyvonalai, súlypontja, Püthagorasz-tétele, igazolása, a tétel megfordítása, 

alkalmazása számítási feladatokban).  

– A négyszögekről, speciális négyszögekről tanultak rendszerezése, szerkesztésük.  

– A területről tanultak kiegészítése: a kör kerülete, területe.  

– A területről tanultak ismétlése, mértékegységei.  

– A felszínszámítások.  

– A térfogat fogalma, mértékegysége.  

– Kocka, téglatest felszíne, térfogata.  

– Egyenes hasáb és egyenes körhenger származtatása, hálójuk, felszínük, térfogatuk.  

– Ismerkedés a gúlával, hálója, felszíne.  

– Az egybevágósági transzformációk rendszerezése.  

– Az egybevágósági transzformációk: tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás, 

forgatás.  

– A hasonlóság fogalma, nagyítás, kicsinyítés.  

 

Minimális követelmény:  

– A négy alapművelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számmal.  

– Hatványozás.  

– Egyenletek megoldása szöveges feladatok alapján is, a megoldás ellenőrzése. –Alapvető 

geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések, szerkesztési eljárások ismerete.      Püthago-

rasz tétele.   

– A derékszögű koordináta rendszer biztos ismerete, lineáris függvények grafikonjának 

megrajzolása.  

– 10-nél nagyobb számok normálalakja. 10 pozitív egész kitevőjű hatványai.  

 

 

9-12. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok:  

 

A matematika tanításának a középpontjában a feladatmegoldás áll. Az a lényeg, hogyan ol-

dunk meg egy feladatot, nem pedig a kapott eredmény. A feladatmegoldások szempontjából 

a következő kiindulási pontok a legfontosabbak: a fantázia (indukció) az első, majd a logikai 

következtetés (dedukció) a matematikatanítás második szakaszában.  
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A legfontosabb az, hogy a diákok gondolkodási képességét a széles körből induló megközelí-

tésektől a logikai következtetések levonásáig fejlesszük, és ezen túlmenően elérjük, hogy 

bennük önbizalom és saját gondolkodásuk iránt bizalom ébredjen.  

További cél, hogy képessé tegyük a diákokat a számítási módszerek alkalmazására minden-

napi teendőik során, és megfelelő alapismeretekkel lássuk el őket továbbtanulásukhoz. A 

feladatok kiválasztásánál a különböző heurisztikus módszerek megjelenítése fontosabb, mint 

a szakterületekre (algebrára, függvénytanra…) való besorolás. A tanulók gyakorolhatják a ta-

lálgatási, próbálkozási, vizsgálat-variálási, és elmélet-felállítási képességüket. A megoldás 

kulcsának meg találása érdekében lehet egyszerűsíteni a feladatot, így segít, ha analógiákat 

állítunk, vagy általánosítjuk a kérdést, hogy megsejtsük, melyik ötlet kecsegtet a legjobb 

eredménnyel.  

A kreatív problémamegoldások nagy aránya miatt a matematika óriási jelentőséggel bír a 

diákok fejlődésében, ebben az életszakaszukban is. Adott számukra a lehetőség, hogy saját 

gondolkodásmódjukra különböző nézőpontokból tekintsenek, kiindulópontokat keressenek, 

példákat, illetve ellenpéldákat válasszanak, szisztematikusan lefolytassanak egy kutatást és 

az eredményeket bizonyítsák. Meg tanulnak analizálni, valamint feltételeket és feltevéseket 

értékelni.  

Éppen a matematika tantárgyban mutatkozik meg a Waldorf-pedagógia nevelésművészeti 

minősége. Gyümölcsöző párbeszédet lehet kezdeményezni a diákokkal és a diákok között. A 

tanterv jelzi a célokat és ismerteti a javasolt tananyagot, de az órák alakulása a diákok előta-

nulmányaitól és feltett kérdéseitől is függ. Ilyen szempontok mellett előnyös, ha a tanár újra 

és újra átdolgozza az adott osztályra szabott feladatgyűjteményét.  

Fontos, hogy a diákok átélhessék az egyetemes érvényesség benső meghódítását. Akkor 

örülnek a legjobban az eredménynek, ha azt előbb megsejtették, kitalálták, majd azután be 

is tudták bizonyítani.  

Mivel a gondolkodás „Énünk” tevékenységének egyik lényeges megnyilvánulása, a matema-

tika egészen különleges lehetőségeket nyújthat a diákok belső fejlődéséhez és tanulságos 

lehet önismeretük kialakulásában.  

A geometriában, amely akár a főoktatás matematikaepocháján belül, akár külön epochaként 

is megjelenhet, gyakorolniuk kell a gondolati átalakításokat a háromdimenziós térben.  A di-

ákoknak meg kell tanulniuk folyamatokban gondolkodni, át kell törniük, és fel kell oldaniuk 

a gondolkodási és érzékelési korlátaikat, ezáltal gondolkodásukba több mozgékonyságot és 

nyitottságot kell vinniük.  

A térbeli valóság ábrázolási módjait, mint a párhuzamosok merőleges és ferde vetületeit, az 

axonometriákat és a perspektívákat gyakorolják, és vizsgálják ezek mély értelmű, a célnak 

megfelelő alkalmazását.  

 

9. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  
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A diákok számukra új területeken,(a kombinatorikában, esetleg a valószínűség számítás kez-

deti alapjaiban) megtapasztalhatják, hogy a gondolkodás a konkréttól az általánosításhoz ve-

zet. Az egyenletek tanulmányozása, amelyet továbbfolytatunk és elmélyítünk, világos meg-

oldási módjai által jó gyakorlóteret kínál a növekvő logikai képességeknek. Emellett a perio-

dikus számítási eljárások minden lehetséges formája, úgymint a felület- és térfogatszámítá-

sok, a diákokat fokozott gyakorlásra készteti.  

A háromszög tanulmányozása során, egyszerű bizonyítási eljárások segítségével új törvény-

szerűségeket lehet felfedezni, amelyekhez a már tanultakat alkalmazzuk. A megközelítési 

mód analitikus, a konkréttól az általános felé, a mértani szerkesztéstől annak bizonyítása felé 

halad. A geometriában a kúpszeletek szerkesztése - melyet egyébként már korábban meg-

kezdhettek, és adott esetben később még kiegészítésre kerülhet - lehetőséget biztosíthat 

arra, hogy a szerkesztési módok nagy száma által "koncentrált" fogalmakat találjanak, moz-

gékony elképzeléseket alkossanak, melyeket ugyanakkor szigorú törvényszerűség irányít. A 

vezérkör segítségével végzett szerkesztésekben (ellipszis, hiperbola) vagy a vezér-egyenes 

segítségével végzett szerkesztésekben (parabola) először jelenik meg valamivel érthetőbben 

a végtelenség fogalma, ami a 6. osztály óta látensen jelen van. Hasonlóképpen kell eljuttatni 

a diákokat gyakorlatok által a tér három dimenziójának megragadásához. Kiinduló-pont lehet 

a kocka, amely áttekinthetően képviseli a tér dimenzióit. A kockából megalkothatjuk a leg-

különfélébb testeket. Lépésenként végrehajtott változásokat tartalmazó gyakorlatokkal kell 

a képzelőtehetséget mozgékonnyá tenni.  

A diákoknak életrajzaikon keresztül az összes olyan személyiséget meg kell ismerniük, akik-

nek a szellemi eredményeivel foglalkoznak (pl. Pascal, Fermat).  

Az irracionalitással és az összemérhetetlenséggel kapcsolatos periodikus számítási eljárások 

polaritásukban előkészítik az aritmetika és a geometria egyesítését az analitikus geometriá-

ban (a 11. osztályban). Ebben az időszakban a matematikaórákon bevezethetjük a zsebszá-

mológép használatát.  Az oktatási témák tárgyalása során a 9. osztály számára a "hogyan" a 

lényeges. Ez akkor sikeres, ha az életből vett konkrét példa kifejezőereje az általános tör-

vényszerűséget átélhetővé tudja tenni.  

 

Javasolt témakörök:  

 

ELEMI ALGEBRAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK 

A következők átismétlésére kerül sor:  

• A természetes számok, az egész számok és a racionális számok tartománya.  

• Az oszthatóság szabályai, a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös.  

• A prímszámok és számosságuk.  

• A négy alapművelet polinomokkal (többtagú kifejezésekkel) és algebrai törtekkel.  

• Négyzetre emelés és négyzetgyökvonás.  

• Irracionális és valós számok.  

• Egyenes és fordított arányosság alkalmazása a gyakorlati élet különböző területein (szá-

zalékszámítás, kamatszámítás…).  
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•   Algebra. 

 •  Két- és három ismeretlenes lineáris egyenletrendszerek.  

• Az osztály képességeitől függően: másodfokú egyenletek (a 10. osztályban is tanítható).  

• Kombinatorika.  

• Permutációk.  

• Kombinációk.  

• Variációk. 

 • Esetleg: a valószínűség számítás alapelemei, a kombinatorikai kérdésfel-tevésből kiin-

dulva.  

• Számelmélet elemei (különböző alapú számrendszerek, különös tekintettel a számító-gé-

pek alapszámrendszereként szolgáló kettes számrendszerre).  

• Bizonyítás teljes indukcióval.  

• Binomiális tétel.  

• A binomiális együttható.  

• A Pascal háromszög.  

• A négyzetre emelés és a négyzetgyökvonás számítási eljárása, a köbgyök érintése.  

• A számítások egyszerűsítésének elektronikus segédeszközök nélküli trükkjei, a bino-miális 

tétel alapulvételével.  

• Algoritmikus számítási eljárások.  

• Lánctörtek és használatuk törtek egyszerűsítésére.  

• Közelítő törtek az aranymetszéshez (lásd még az irracionalitásnál).  

• Esetleg: az euklideszi algoritmus a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös több-szö-

rös kiszámításához, gyakorlati példákon bemutatva.  

• Összemérhetetlenség az aritmetikában és a geometriában  

• A számtartomány kiterjesztése az irracionális számokra. A végtelen lánctörtek használata 

a négyzetgyökvonás közelítő eljárásaként.  

• Esetleg: a 1 és 25 közelítő értékének kiszámítása lánctörtek segítségével.  

• a négyzet  

• az egyenlő oldalú háromszög 

 • a szabályos ötszög  

• az ötszög oldala képletének levezetése az ötszög átlójából.  

 

 

GEOMETRIA  

• Szögek és szögfajták ismétlése.  

• A kerületi és a középponti szögek tétele.  

• A háromszögek egybevágósága, hasonlósága, arányos felosztás.  

• A háromszög nevezetes pontjai, az Euler-féle egyenes. A háromszög Feuerbach-féle köre.  

• A magasság-és befogótétel.  

• Területszámítások ismétlése és elmélyítése (háromszög, négyzet, téglalap, rombusz, pa-

ralelogramma, trapéz, deltoid, valamint terület-átalakítások).  
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• A körív, körcikk, a körlemez részeinek területe.  

• Térfogatszámítások (kocka, téglatest, hasáb, gúla, henger, kúp, gömb).  

• A másodrendű görbék tulajdonságai, érintői és egyéb görbék (pl. Cassini-féle görbék, 

Descartes-féle görbék). (A 10. osztályban is tanítható).  

• Síklapokkal határolt különböző testek ábrázolása (általában ábrázoló geometria epocha 

keretében).  

• Platóni és archimédeszi testek.  

• A szimmetria megragadásának gyakorlása az egyszerű platóni testek, úgymint kocka, ok-

taéder, tetraéder, dodekaéder, ikozaéder esetén, és kettőzésükkel.  

• A belső térlátás gyakorlása a rajzolás előtti feladatkitűzésre szolgáló ábrázolási gya-korla-

tok, valamint a térbeli összefüggések és a vegytiszta szerkesztési módok egymástól vilá-

gosan elválasztott leírásai által.  

 

 

10. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A diákokat "az ismeretektől a felismerésig" kell elvezetni (R. Steiner).   

Ehhez széles gyakorlási területet kínál a trigonometria. A szögfüggvényekben a diák teljesen 

új kapcsolatszerkezetet, és az abból eredő gyakorlati hasznot fedezi fel. A matematikai szá-

mítások alkalmazásának, gyakorlatiasnak, életszerűnek kell lennie. Ezt biztosítják a fizika által 

nyújtott párhuzamok is (koszinusz tétel a statikában, parabola a hajításnál), valamint a föld-

mérési-gyakorlat). Ebben pontosságot tanulnak; nem a tanár, hanem az eredmény korrigálja 

a fiatalokat.   

A számítási eljárások áttekintésére kerül sor, amely a logaritmus fogalmának feldolgozá-sá-

ban csúcsosodik ki.  

A zsebszámológép használata gyakoribbá válik.  

Az egyenleteknél legkésőbb most foglalkozunk a másodfokú egyenletekkel, valamint ki-fejt-

jük a különféle megoldási módszereket és képleteket.  

 

 

Javasolt témakörök:  

 

ALGEBRA  

Másodfokú egyenletek  

• Másodfokú kifejezések teljes négyzetté alakítása, a másodfokú egyenlet megoldó kép-

letének levezetése.   

• A megoldó képlet alkalmazása.  

• Viète formulák, a másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja.  

• A diszkrimináns jelentősége.  
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• Esetleg: első és másodfokú egyenlőtlenségek.  

• A másodfokú függvények és transzformációi. A négyzetgyök függvény.  

• Racionális és egész szám kitevőjű hatványok, logaritmusok.  

• A hatványozás műveleti tulajdonságainak ismétlése.  

• A 2 és a 3 hatványai.  

• A hatványkitevők tartományának kiterjesztése a racionális, az egész, és a valós szá-

mokra.  

•      A négyzetgyök és műveleti tulajdonságai. Az n-edik gyök fogalma. 

 •    A logaritmus fogalma.  

• Számítás logaritmustáblázatokkal.   

• A logaritmus műveleti tulajdonságai.  

• Exponenciális egyenletek megoldása.  

• Logaritmikus egyenletek megoldása.  

• A logaritmikus és az exponenciális függvény (a függvény fogalma).  

• Esetleg: logaritmus skálák a természettudományban.  

• Archimédeszi spirális, logaritmikus spirál (morfológiai példák a természetből). Euler élet-

rajza.  

• Számsorozatok (esetleg a 11. osztályban is).  

• Első ismerkedés a számsorozatokkal, különösképpen a monotonokkal, pl. a számtani, a 

mértani, az exponenciális sorozattal, a Fibonacci-féle számsorozattal. 

      (rekurzívsorozatok).  

• Alkalmazási példák a kamat-, és a különféle középértékek számítására.  

TRIGONOMETRIA (Alkalmazása a földmérési gyakorlat keretében).  

• Párhuzamos szelők tétele. A háromszögek hasonlóságának alapesetei.  

• Szögmértékrendszerek: fok, radián (ívmérték).  

• Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens fogalma.  

• Alapfeladatok megoldása derékszögű háromszögben, valamint sík- és téridomokkal kap-

csolatos számítások végzése.  

• Szögfüggvények az egységsugarú körben.  

• A szögfüggvények alkalmazása általános háromszögben, az általános háromszög két de-

rékszögű háromszögre bontásával.  

• A koszinusztétel levezetése (annak felismerése, hogy a Pitagorasz-tétel ennek a speciá-

lis esete.  

• E technika alkalmazása a földmérési gyakorlatból vett feladatok megoldására.  

• A szinusztétel levezetése.  

• A trigonometriai területképlet levezetése.  

• Szögfüggvények grafikus ábrázolása.  

A KÖR ÉS AZ EGYENES MÉRTANI TÁRGYALÁSA  

• Az aranymetszés szerkesztésének bizonyítása.  

• Az aranymetszés szerkesztése.  

• Esetleg: az aranymetszés az embernél (A. Dürer, Le Corbusier). Lásd a 9. osztályban. 
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11. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A geometria és az algebra eddig külön tárgyalt területeit most összekapcsoljuk az analitikus 

geometriában. Itt válik világossá a diákok számára, hogyan felelnek meg geometriai alakza-

tok egyenleteknek, és hogyan lehet új geometriai alakzatokat egyenletekkel kifejezni. Az 

egyenest egy mozgás pályájaként kezeljük, a függvény fogalmát az eddiginél érthetőbben 

fogalmazzuk meg. A vektor fogalmát – miután a 10. osztály fizikaepochájában már bevezet-

tük – formálisan is megerősítjük  

A rezgéstanban alkalmazzák a már 10. osztályban megszerzett trigonometriai ismereteiket, 

és megismerik a vezeték nélküli információátvitel hullámelméleti hátterének matematikai 

alapját (ld. a 11. osztályos fizikában).  

A diákok a gondolkodás új szintjére jutnak a végtelen mértani sor határértékének megisme-

rése által. A kamatoskamat-számításnál felismerik, hogyan lehet legyőzni egy új folyamat ki-

alakulása során a nulla felé haladó lépéseket. A "felezési idővel" kapcsolatos számítások a 

11. osztályos atomfizikához, és ezzel időszerű kérdésekhez kapcsolódnak.  

 

Javasolt témakörök:  

SOROZATOK ÉS SZÁMSOROK  

• A számtani és mértani sorozat. és számsorok bevezetése (ha nem tanították a 10. osz-

tályban).  

• A tag- és összegképletek kifejtése, alkalmazásuk természettudományos és gazdasági te-

rületeken.  

• Esetleg: a magasabb rendű számtani sorozat tagképlete kifejtésének összekapcsolása a 

binomiális együtthatóval.  

• Szemléletes határérték fogalom kialakítása.  

• Példák mértani sorozatok grafikus feldolgozására.  

• A kamatos kamatszámítás képletének a mértani sorozatok különleges eseteként történő 

kifejtése, és alkalmazása a természetből és az üzleti élet területéről vett különböző fel-

adatokra (felezési idő, növekedési ráták, stb.).  

• Az "e" szám felfedezése.  

FÜGGVÉNYEK (a 12. osztályban is lehetséges) •Leibniz függvényfogalma.  

• Értelmezési tartomány és értékkészlet.  

• Függvények ábrázolása.  

• Inverz függvények.  

 

ALGEBRA ÉS ANALITIKUS GEOMETRIA  
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• Történeti áttekintés. A Descartes-féle, és a poláris koordinátarendszer bevezetése és ösz-

szefüggésük.  

• Pont, szakasz és egyenes az előbbi koordinátarendszerekben.  

• Az elsőfokú függvények különböző megadási módjai, és ezek grafikus ábrázolása síkbeli 

koordinátarendszerben.  

• Számítási ismeretek alkalmazása mértani feladatokban (két egyenes metszése, a há-rom-

szög nevezetes pontjainak kiszámítása).  

• A fizikából származó vektorfogalom bevezetése a matematikába (ha nem történt meg a 

10. osztályban).  

• A kör egyenletének levezetése.  

• Kör és egyenes egymáshoz viszonyított helyzeteinek vizsgálata (szelő, érintő, kitérő, polá-

ris).  

• Az érintési feltételek és az érintő egyenletének levezetése, és a diszkrimináns jelentő-sé-

gének felismerése.  

• Esetleg: Kör és egyenes metszési szöge, lineáris tényezőkre bontás, az ellipszis, a hi-per-

bola és a parabola, különösen ezek érintői és aszimptótái képletének levezetése (a 12. 

osztályban is tanítható).  

• Minden feladatot számítással és grafikusan is meg kell oldani!  

 

REZGÉSTAN (a 11. osztály elektromosságtan epochájának matematikai alapjai) •A szög fo-

galma és megadási módjai (fok, újfok, ívmérték).  

• A szögfüggvények kiterjesztése és ábrázolása Descartes-féle koordinátarendszerben.  

• Mechanikai rezgések vizsgálata.  

• Esetleg: ábrázolás poláris koordinátarendszerben, fizikai mennyiségek matematikai ki-fe-

jezése (úgymint amplitúdó, frekvencia, hullámhossz, frekvencia-periódus, fáziselto-lódás, 

frekvenciamoduláció, oszcilláció). Az addíciós tétel bevezetése, valamint a hul-lámok al-

gebrai képlete. Alkalmazás: a háromfázisú váltóáram számítási és grafikus ábrázolása.  

 

 

BOOLE-FÉLE ALGEBRA  

• Boole-féle algebra; a "VAGY" és az "ÉS" fogalmának szokásos bevezetése a párhuzamos- 

és soros kapcsolás segítségével.  

• Halmazelmélet.  

• Matematikai logika.  

• Esetleg: Boole-féle algebra (bevezetés az informatikába / más osztályokban is tanítható). 
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12. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A 11. osztályhoz viszonyítva a diákok jelentős lépést tesznek meg. Míg a 11. osztályban, az 

analitikus geometriában a szemléletes geometriaitól haladtak az algebrai számítások felé, 

addig a 12. osztályban ennek épp fordítottja történik. Az analízisben a diákoknak a tisztán 

szám-szerűtől kell eljutnia az élményszerűen átélt differenciál- és integrálszámításhoz. A so-

rozatok határértékeit egy végtelen folyamat megtestesítőjeként kell felfogniuk. A „differen-

ciálhánya-dos” fogalmának kidolgozásával a tanulóknak meg kell érteniük a matematika új 

dimenzióját, vagyis azt, hogy két, nulla felé haladó differenciálsorozat hányadosa valami tel-

jesen újat eredményez. Ezt nem csupán alkalmazni, hanem áttekinthetően megtapasztalha-

tóvá és átélhetővé is kell tenni. Csak azután kapcsolható hozzá az érzékletes, grafikus forma, 

a matematikai bemutatásaként. Az egyenletből megtalálni a formát, a formából felismerni 

az egyenletet - így próbáljuk meg a diákok belső aktivitását feléleszteni, valamint ösztönözni 

úgy a funkcionális összefüggés, mind a matematikai minőség megértését, ami végül is elen-

gedhetetlenül szükséges az időszerű fizikai ismeretek valódi megértéséhez. Ebben az össze-

függésben az is meg-mutatható, hogy azonos típusú függvények különbözőképpen használ-

hatók fel az alkalmazott fizikában, így pl. az optikában, az elektromosságtanban, a mechani-

kában és az űrhajózásban.  

Az integrálszámítás alapjainak feldolgozása során a világ matematikán keresztül történő 

meg-értésének egy újabb szintjéhez érkezhetnek el ebben a korban a diákok.  

Egy epocha témája lehet a természettudomány különböző ágait, a matematikát, a botanikát, 

az asztronómiát, az embriológiát és a geometriát egy egységes képpé összefogni.   

 

Javasolt témakörök: 

INFINITEZIMÁLIS SZÁMÍTÁS  

• A függvény fogalmának átismétlése, a számfolytonosságból felépítve.  

• (A valós számok teljessége.)  

• Visszapillantás a 18. század fordulójára, Newton és Leibniz tevékenységén keresztül az 

infinitezimális számítás fejlődéstörténetére.  

•   A függvény és a függvénygörbe közötti összefüggés kidolgozása az elemi függvények  

alapján.  

 

DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS  

A differenciahányados értelmezése.  

• A differenciálhányados fogalma.  
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• Polinom függvények, reciprok függvények, gyökfüggvények és szögfüggvények diffe-ren-

ciálási szabályainak kidolgozása.  

• Deriváltak, mint monoton növekvő függvények, és megfelelőjük a sebesség és a gyor-

sulás fogalmában.  

• Szorzat és hányados differenciálási szabálya, láncszabály.  

• Esetleg: a deriváltak, mint inverz függvények.  

• Primitívfüggvény és deriváltja közötti kapcsolat grafikus ábrázolása.  

• Függvények menetének vizsgálata (a másod-, a harmad-, és a negyedfokú polinom függ-

vények és reciprok függvény).  

• Függvények alkalmazása az élet és a technika különböző területein.  

• Az ex-függvény, természetes alapú logaritmus (az erre vonatkozó korábbi ismeretek el-

mélyítése).  

• Függvényhatárok meghatározása függvényábráik tulajdonságaiból.  

• Szélsőérték feladatok az iparból, és az optikából vett példákon (a Fermat-elv).  

 

INTEGRÁLSZÁMÍTÁS  

• A primitívfüggvény bevezetése és képzése. Polinom függvények integrálási módsze-ré-

nek kifejtése.  

• Integrálfüggvény, mint az alsó és felső közelítő összegek sorozatának a határértéke.   

• A primitívfüggvény és a "határozatlan integrál" fogalma.  

• Néhány integrálási szabály (alapintegrálok).  

• A differenciál- és integrálszámítás tételei.  

• Görbe vonallal határolt síkidomok területének kiszámítása, és egyéb alkalmazások.  

• Esetleg: forgástestek térfogatának kiszámítása.  

• A fenti témakörök (infinitezimális számítás, differenciál- és integrálszámítás az osztály 

szintjétől függően tárgyalható, ill. elhagyható.)  

 

TÉRGEOMETRIA  

• Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge.  

• Síkra merőleges egyenes tételének ismerete.  

• 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  

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS, STATISZTIKA  

• Statisztikai adatok rendszerezése, ábrázolása  

• Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók  

• Valószínűség számítás egyszerű feladatokban  
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• A klasszikus (Laplace)- modell 

 

 

 

 

13. OSZTÁLY  

 

Célok, követelmények:  

 

A kötelező érettségi tárgy óráit a pedagógiai programban meghatározott módon heti rend-

szerességgel tartjuk. A 13. évfolyam képzését így illesztjük a rendelet alapján meghatározott 

két-szintű érettségi rendjéhez és a GÉV által meghatározott követelményekhez. A szaktanár 

feladata, hogy a kötelező érettségi tárgyból az általa választott érettségi témakörökhöz kap-

csolódó tananyag megtanulási rendjét kialakítsa, illetve a Waldorf képzésből fakadó eltéré-

sek ki-egyenlítését megvalósítsa.  

Az alábbi témakörökből szintén a pedagógiai programban kifejtett módon (harmadolva a 

tan-anyagot) a választott érettségi tárgyból a három vizsgaidőszakban az érettségi előfelté-

teleként kell sikeres vizsgát tenniük a diákoknak. A Pedagógiai Program (I. számú melléklete) 

tartalmazza.  

 

 

TÖRTÉNELEM  

 

5. OSZTÁLY  

(2 x 4 hét) Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Az ötödik osztályban az ősi India, Perzsia, Mezopotámia és Egyiptom kultúrájával ismerked-

nek meg a tanulók. Ezt követően a görög mitológián keresztül, Homérosz idejétől Nagy Sán-

dor koráig tanítjuk a görög történelmet. A keleti népek és a görögök történelme és kultúrája 

alkalmat ad arra, hogy a gyermekeket megismertessük az első, valóságos történelmi fogal-

makkal. A tanulók egyre figyelmesebbek, érdeklődőbbek a világ iránt, egyre jobban belehe-

lyezkednek az őket körülvevő valóságba. Hasonló utat járnak be, mint az ősi kultúrák népei, 

melyeknek fokozatosan otthonukká vált a Föld. A tanulók élményszerűen, képi úton tapasz-

talják meg, mennyire eltérőek az ókori nagy kultúrkorszakok. Megfigyelik, hogy a földrajzi 

környezet, és az akkori éghajlat mennyiben befolyásolta egy adott társadalmi kultúra kiala-

kulását. Sok érdekes példát hallanak arról, hogyan alapozták meg a régmúlt idők a mai kul-

túrán-kat. Felébresztjük bennük azt az érzést, hogy a föld népei együtt bontják ki az emberi 
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civilizáció virágát, melyben minden kultúrának megvan a maga sajátossága, szerepe, ugyan-

akkor mindegyik hozzátartozik a történelem folyamatához és szorosan kapcsolódik a jelen 

kultúrához is. Az indiai civilizáció szabadon teljesíthette ki magát a szellemi világban, amely-

nek földi tükörképe a kasztrendszer. Az iráni civilizációkban a földi feladatokat isteni tökéle-

tességgel kell elvégezni (a földművelés nem pusztán munka számukra, hanem az istenek tisz-

teletének egy formája. Mezopotámia templomgazdaságaiban magas szintre jut a közösségi 

élet szervezése. Egyiptomban valódi földi birodalom valósul meg szigorú hierarchiával, tör-

vényi szabályozással. Görögországgal a gondolatiság egészen új szakaszához érünk, az ember 

itt már nem egy nagy egész parányi része, hanem önállóan gondolkodó individuum, egyedi 

érté-kekkel).  

A tanulók az egyes kulturális korszakokból származó szövegeket kórusban mondják, és a tör-

ténelmi témákhoz kapcsolódó énekeket énekelnek. A görög történelem időszakában megis-

merkednek a görög nyelvvel és írással. Az Euritmia- és a tornaórákon végzett mozgások is 

erősen kapcsolódnak a tananyaghoz. Az írás kezdeteinek időszakáról ékírás, vagy hieroglifák 

írása segíti a róluk szerzett ismeret elmélyítését.  

A történelmi események elbeszélése és leírása által szóbeli és írásbeli kifejezőképességük fej-

lődik. A témákhoz kapcsolódó rajzolás, festés, agyagból való modellezés, a színdarabok, a 

történelmi szituációk eljátszása a régmúlt eseményeinek, élethelyzeteinek mélyebb átélését 

szolgálják.  

 

Tematikai javaslat:  

Az ókori Kelet világa  

India: Az indiai Védák, az indiai mitológia.  

• Az isteni világot tükröző kasztrendszer kialakulása. A kasztok élete.  

• A hindu vallás bemutatásához Buddha élete.  

Irán (az ősi Perzsa kultúra):  

• A letelepülő életforma és az első falvak kialakulása. •A földművelés és az állattenyésztés 

kezdetei  

Zarathustra élete Mezopotámia:  

• A városi kultúrák kialakulása (Uruk, Babilon)  

• A templomgazdaság működése  

• A sumer ékírás, oktatás, csillagászat, építészet (zikkuratok)  

• A Gilgames-eposz  

• Hammurabi törvényei Egyiptom:  

• Élet a Nílus völgyében (a földrajzi sajátosságok hatása a termelésre, az egyiptomiak élet-

ről és halálról alkotott elképzeléseire)  

• Fáraók és papok – az állam és a birodalom kialakulása  

• Az egyiptomi kultúra nagy vívmányai: piramisok (Kheopsz) és templomok, öntöző-rend-

szerek  

• Az egyiptomi írás és a naptár Görögország:  

• Görög mítoszok (Perszeusz, Thészeusz, Héraklész)  
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• Korai kultúrák: (Trója, történetek az Iliászból és az Odüsszeiából)  

• A görög városállamok felemelkedése (Athén és Spárta összehasonlítása, Szolón és Lü-

kurgosz)  

• A görög-perzsa háborúk (Themisztoklész és Dareiosz)  

• Periklész és az aranykor: az első demokrácia  

• Makedónia és Nagy Sándor (a mediterrán és a keleti kultúra ötvöződése)  

 

Minimális követelmények:  

Fogalmak: kasztok, letelepedés, földművelés, állattenyésztés, falu, város, öntözéses földmű-

velés, templomgazdaság, munkamegosztás, írás, papok, törvények, piramisok, zikkuratok, ál-

lam, fáraó, háború, városállam, demokrácia, birodalom, tartomány, több istenhit Személyek: 

Buddha, Zarathusztra, Gilgames, Kheopsz, Lükurgosz, Szolón, Periklész, Nagy Sándor, Arisz-

totelész.  

Nyelv és beszéd: ősi nyelvek minőségei: szanszkrit, ógörög hexameter, a harmonikus ritmus, 

igei irányultságok: cselekvő, szenvedő, műveltető, dramatikus megjelenítés Műfajok: eposz, 

dráma, líra.  

 

Bibliográfia:  

 

Ősnapkelet (Képes történelem sor. Móra F. K.), Anton Powell: Az ókori Hellász történelme 

(Világtörténet fiataloknak sor. Holnap K.), Anton Powell: Az ókori Hellász műveltsége (Vi-lág-

történet fiataloknak sor. Holnap K.), Ferenczy L. Tamás: A felfedező ásó nyomában  

(Dante K.), Az első civilizációk (Corvina K.) 

 

 

 

6. OSZTÁLY  

(4 + 3 hét)  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Tizenkét éves korára a gyermek már képes arra, hogy a történelmi okság fogalmát megértse. 

A tananyag körülbelül 2000 évet fog át, a római történelmet és a középkort egészen Kr.u. 

1400-ig. Most mikor a gyermek kezdi megérteni az ok-okozati összefüggéseket, fontossá vá-

lik számára, hogy az egyes társadalmi csoportok, intézmények, személyek összeütközésének, 

a hatalomért folytatott harcnak milyen előzményei és következményei vannak. Egyre inkább 

előtérbe kerül a letisztult, tárgyilagos gondolkodás. A gyermek látóköre kiszélesedik, szemé-

lyisége egyre erősebben, karakteresebben nyilvánul meg. Ezért is érinti mélyen őt a Római 

Birodalom kiterjedésének megtárgyalása és a római polgár jellegzetes személye. Különösen 

érzékeny lesz az igazságosság és a jogosság kérdésében. Pontosan ismernie kell kötelességeit 
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és a szabályokat. Önmagától és másoktól is elvárja ezek következetes betartását. A korai kö-

zépkor tanítása során a rómaiak világához képest egy új lehetőség nyílik meg e béke és a 

keresztényi szeretet átélésével. Az ókori Róma és a középkor történetét az ellentétek szem-

pontjából vizsgáljuk meg. A történelem két pólus között játszódik le ebben az időszakban. 

(Pl.: patríciusok és plebejusok, Róma és Karthágó, rómaiak és barbárok, állam és egyház, ara-

bok és frankok, pogányok és keresztények, pápaság és császárság). A történelem tehát mind-

inkább a szembeállításokra épül. A vezető történelmi személyiségek az egyes társadalmi cso-

portok képviselőiként jelennek meg.   

A római kultúra tanulmányozása során a latin nyelvvel is megismerkednek a tanulók. Ezáltal 

a tanuló megérti, hogy a görög-latin történelemnek egészen a mai napig tartó hatása van, a 

modern társadalmak sokféle módon tükrözik a „római” minőséget. (Pl.: köztársaság, polgári 

jog, a mérnöki tudományok, a közigazgatás.)  

Ebben az évben a történelmi eseményeket már időrendbe állítjuk. A jelen, múlt és régmúlt 

fogalmát világosabban különbözteti meg a tanuló. A megadott történelmi témákhoz kap-

csoló-dó fogalmakat képes használni élőbeszédben. A szónoki beszédek és viták megisme-

rése során gyakorolja az érvekkel alátámasztott kulturált vita technikáját és szabályait. Az 

egyszerű írásos források szövegét tanári segítséggel megérti, közösen és önállóan is rendsze-

resen mond szövegrészleteket és verseket. Önállóan képes gyermekkönyvek, lexikonok, tér-

képek segítségével a tananyaghoz kiegészítést fűzni. Korabeli építészeti és tárgyi emlékeket 

eredeti helyükön, megfigyelés után jellemezni tud. Képes nyomon követni a történelmi ese-

mények hely-színeit, és a történelmi térképeken az egyes országok területi változásait.  

 

Tematikai javaslat:  

 

Az ókori Róma  

• Róma alapítása (Romulus és Rémus mondája), a királyság kora  

• A patríciusok és a plebejusok harca, a Római Birodalom felemelkedése, államszervezet, 

római jog  

• Pun háborúk: Róma és Karthágó háborúja (Scipio és Hannibál)  

• Kísérlet a városállami berendezkedés és a birodalmi kéretek ellentmondásának felol-dá-

sára a Gracchus fivérek reformjai, új kormányzati forma: a császárság. (Caesar és Augus-

tus, szabadok és rabszolgák (Spartacus), „kenyeret és cirkuszt”)  

• Róma az ókori nagyváros: vízvezetékek, fürdők, utak, római villák. A Colosseum, a Fo-

rum, az Amfiteátrum, bérházak, lakomák, öltözködés, a mindennapi élet.  

• A Birodalom és a provinciák: római légiók, római jog.  

• A Birodalom gyengülése, a szellemi impulzus hiánya és a kereszténység születése. (Pál 

apostol, Nagy Constantinus), a birodalom kettészakadása.  

• A népvándorlás és a hunok  

• Gótok és hunok (élet egy fejedelmi udvarban, a szabad harcosok világa) •A modern ál-

lam születése – nyugat és kelet eltérő fejlődése.  

• Nyugat: újjászervezett közigazgatás, a frankok állama (Nagy Károly)  
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• A kolostorok szerzetesei, a pápaság és a keresztény egyházszervezet  

A Német-Római császárság  

Kelet: katonai reformok, a Bizánci Birodalom, keleti kereszténység  

Hódító népek és kultúrájuk  

• Az arab hódítás és az iszlámvallás (Mohamed)  

• A Normannok (vikingek, varégok)  

• A kalandozó magyarok  

       Integrálódás az Európai rendbe: a magyar honfoglalás, államalapítás és az Árpád-ház  

•   Pogány fejedelmek: Árpád, Géza és a honfoglalás (Emese álma, Hunor, Magor és a csoda-

szarvas).  

• Keresztény királyok: Szent István az államalapító, Szent László és Könyves Kálmán a tör-

vényesség és az új rend védelmezői, IV. Béla az ország újjáépítője és a tatárjárás (Hely-

történet: a Muhi csata).  

Az élet rendje a középkorban  

• A falvak: erdők, vizek, szántóföldek és művelésük, a jobbágyrendszer kialakulása, az áru-

termelés kibontakozása.  

• A kolostorok: a mezőgazdaság és a kézműipar továbbfejlesztése, az írásbeliség őrzői, is-

kolák és skolasztika (helytörténet: Pálos kolostorok: Szentlélek és Diósgyőr).  

• A lovagkor: a nemesség és a lovagi életforma (lakótornyok, lovagvárak, lovagi tornák, 

nehézpáncélzat, trubadúrok), keresztes hadjáratok (helytörténet: Nagy Lajos a lovagki-

rály és a Diósgyőri vár).  

• Királyi udvar és birtokok: törvényhozás és bíráskodás, krónikák (Gesta Hungarorum)  

• Városok: városi polgárság (kereskedők, céhes iparosok), királyi városok (nemesfém bá-

nyászat és bányavárosok pl. Károly Róbert és Zsigmond király idejében), mezővá-rosok. 

•A középkor technikai újításai: vízimalom, szélmalom, hadászat: lovagi öltözet, ostrom-

gépek.  

 

Minimális követelmények:  

Fogalmak: patrícius, plebejus, provincia, császárság, kereszténység, pogány, honfoglalás, ál-

lamalapítás, jobbágyság, árutermelés, kézműipar, skolasztika, királyi, és mezőváros  

Személyek: Scipio, Hannibál, Caesar, Augustus, Gracchus fivérek, Spartacus, Pál apostol,  

Nagy Constantinus, Árpád, Géza, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla   

Népek: pun, gót, frank, hun, arab, normann, viking,   

Műfajok: trubadúr-ének, krónika, lovagregény  

 

Bibliográfia:  

Germán, kelta regék és mondák (Móra F. K.), Lengyel Dénes: Régi magyar mondák (Móra F. 

K.), Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból (Móra F. K.), Magyar  

Királyok Könyve (Könyvmíves K.), Magyar történelem gyermekeknek (Aquila K.), Kósa  

László: Megjártam a hadak útját Móra F. K.), Arany János: Rege a csodaszarvasról (Móra K.), 

Julier Ferenc: Magyar Hadvezérek (Aqua Kiadó), Rázsó Gyula: A lovagkor csatái (Tankönyv 
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k.), Gilles Ragache: Vikingek (Mítoszok és legendák sorozat, Gulliver K. ), Benedek Elek: Ha-

zánk története (Szalay K.), Szabó György: Középkori Anekdoták (Palatinusz K.), Európa szüle-

tése (Képes történelem sor., Móra F. K.), Magyarország virágzása és romlása (Képes történe-

lem sor. Móra F. K.), 

7. OSZTÁLY  

(2 x 3 hét) 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Ebben az életkorban a tanári tekintély új, megváltozott szerephez jut. Ennek megfelelően a 

tanítás módja is megváltozik, egyre inkább helyet kap a tanuló önálló véleményalkotása. A 

serdülőkor kezdetén állunk, amikor saját maga számára szeretné felfedezni a világot, miként 

az emberiség történetében a XV. Századtól az új világ felfedezése elkezdődött. Ezzel a kor-

szakkal indul a hetedik osztályos történelemtanítás. A tanuló elé most a reneszánsz embere 

áll, aki egyre inkább saját megfigyeléseinek adott hitelt. Aki megfigyel, az értelmes lényével 

közelíti meg az észlelést, aki kísérletezik, az akaratával beavatkozik a folyamatba, és azután 

ismét megfigyel. Az észlelés-gondolkodás kettősségét felváltja az észlelés-gondolkodásaka-

rat hármassága. A felfedezések, találmányok nem véletlenek, a célirányos emberi kísérlete-

zés eredményei. A célirányos emberi tevékenység és az okozatok együttesen hatnak a fejlő-

désre.   

Az ember felfedezési vágya a tudományok, a művészetek, a gazdasági és a hétköznapi élet 

területein tükrözi világképének emberközpontúságát. Ez a korszak egyben a tudományok 

megszületésének kezdete is.  A történelemórák anyagát a tanuló akkor tudja jól megérteni, 

ha a történelmi események tágabb összefüggéseit saját felfedezéseivel, következtetéseivel 

is összekötheti. Világossá válik számára, hogy a történelmi események nem véletlenszerűen 

következnek be, előzményeik és következményeik egyaránt szerteágazóak. A tanagyag a kul-

turális és a technikai fejlődés szemszögén át a nagy földrajzi felfedezések korától a modern 

kor kezdetéig tartó mintegy 300 évet öleli fel. A felfedezések, találmányok (iránytű, távcső, 

óra, lőpor) és a kereskedelem, illetve a vallási élet új formáinak bemutatása során szembe-

tűnik a tanulónak, hogy az új, eddig nem létező dolog milyen forradalmi változást képes elő-

idézni. Ebben az életkorban az életrajzokról, az életképekről szóló önálló könyvtári kutatási 

munkák és kiselőadások több teret kapnak. A tanulók tájékozódnak a korosztályuknak ké-

szült lexikonok, ismeretterjesztő könyvek körében. Jártasságok szereznek a csoportmunká-

ban, a vázlatkészítésben. Szerepjátékokban és színdarabokban jelenítik meg a tanult korszak 

figuráit, élet-helyzeteit. A történelmi eseményekről kronologikus táblázatot készítenek. A kü-

lönböző léptékű történelmi térképeken összehasonlító munkát végeznek.  

 

Tematikai javaslat:  

A felfedezések előzményei és előfeltételei:  

• A reneszánsz, Firenze felemelkedése, a Mediciek, Mátyás király udvarában.  

• A humanizmus és a benne tükröződő klasszikus értékek (Leonardo, Michelangelo)  
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• A tudomány és a technika fejlődése (hajózás, térképészet, csillagászat, mérés, iránytű) 

Galilei, Kepler, Kopernikusz világképe  

• A felfedezések okai  

• A török hódítás  

• A távol-keleti (fűszer) kereskedelmi utak elzárása  

• A nagy földrajzi felfedezések  

• Egy gondolat születése: Velence és Marco Polo  

• Afrikai expedíciók (Vasco de Gama)  

• A Spanyol udvar és Amerika felfedezése (Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella, Ko-

lumbusz Kristóf)  

• Őslakosok és hódítók: (közép- és dél-amerikai indián kultúrák, Pizzaro, Cortez)  

A felfedezések hatásai  

• A korai kapitalizmus: manufaktúrák, árforradalom, gyarmatosítás, világkereskedelem.  

• A reformáció (Luther Márton, és Kálvin János) Nyugat és kelet eltérő fejlődése:   

• Nyugat: Spanyolország – Cervantes Don Quijote, Anglia. VIII. Henrik, Erzsébet – 

Shakespeare színháza, Hollandia (a tőkés mintaország), Orániai Vilmos – Rembrandt 

arany százada  

• Kelet: úrbéri viszonyok megmerevedése  

Török világ Magyarországon: (Hunyadi, Mátyás király, a mohácsi vész, élet a három részre 

szakadt Magyarországon – Gárdonyi: Egri csillagok)  

- Erdély aranykora- Bethlen Gábor  

- A török kiűzése  

- Kuruc- labanc világ, a Rákóczi szabadságharc  

 

Minimális követelmények:  

Összefüggések:   

• Minek kellett rendelkezésre állnia Kolumbusz útjának megkezdéséhez?  

• Mit adott az Újvilág az emberiségnek és mit adott Európa az új világnak?  

• Hogyan kapcsolódik a természettudományos világkép kialakulása az antik korhoz? •Mit 

jelent az egyenlőtlen fejlődés Európában?  

Fogalmak: találmány, felfedezés, reneszánsz, humanizmus, polgárság, gyarmatosítás, világ-

piac, árforradalom, manufaktúra, reformáció  

Személyek: Kolumbusz, Leonardo, Amerigo Vespucci, Magellán, Luther, Kálvin, Hunyadi Já-

nos, Mátyás, Népek: indián  

Tér: Atlanti-óceán, Portugália, Spanyolország, Hollandia, Amerika, Afrika, Távol-Kelet, Osz-

mán - Török Birodalom, Nándorfehérvár, Mohács, Erdélyi Fejedelemség, Királyi  

Magyarország  

Bibliográfia:  

A török Magyarországon (Képes történelem sorozat, Móra F. K.), Küzdelem a tengerekért 

(Képes Történelem sor. Móra F. K.), A reneszánsz világa (Képes történelem sor., Móra F. K.), 

Nagy László: „Megfogyva bár, de törve nem” (Tankönyvkiadó)  
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8. OSZTÁLY  

( 2 x 3 hét) 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A nyolcadik évfolyamban fontos az ipari forradalom vívmányainak és a kulturális fejlődés tár-

sadalomra gyakorolt hatásának felismertetése. Leglényegesebb, hogy a tanulók halljanak ar-

ról, miként változtatta meg a gőzgép és a szövőgép feltalálása a világot. Az oksági össze-füg-

gések és a céltudatos emberi tevékenység kölcsönhatása jól megfigyelhető az ipari forrada-

lomban. A gazdasági és technikai változások a társadalmi összefüggéseikkel életforma és tu-

dati változást hoznak a XVIII. század végén (pl. a hírközlés fejlődése). A tanulókkal feltér-ké-

pezzük a pozitív fejlődési folyamatokat: orvostudomány, közlekedés, kereskedelmi és szoci-

ális szervezetek fejlődése, de áttekintjük a negatív jelenségeket is, mint a munkások elszegé-

nyedése, a gyermekmunka, a gyarmatosítás és a rabszolga kereskedelem, munkatáborok, a 

meg nem újuló energiaforrások intenzív kihasználása, a nagyhatalmak közötti konfliktusok. 

A nyolcadik osztályban a hangsúly a gyorsan változó világban élő személyiség megtapaszta-

lásában van. A XVIII_XX. Századi történelem társadalmi és politikai fő irányvonalait, a törté-

nelmi eseményeket részletesebben csak a felső tagozatban tárgyaljuk.  A tanulók a történel-

met a rövid, de színes egyéniségrajzokon tudják jól megragadni. A történelmi személyiségek 

korabeli és utólagos megítélését tanári segítséggel hasonlítják össze. Helyet kap a csoport-

munka, melynek során a XIX. és a XX. Század történelmi eseményeiről szóló leírások, elbe-

szélések, korabeli tudósítások kerülnek feldolgozásra. Összefüggéseket keresnek a technikai-

gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai és a történelmi események között. A felismert ösz-

szefüggéseket szóban és írásban, önállóan fogalmazzák meg. Az ökológiai problémák össze-

tevőit, azok okait tanári segítséggel felismerik.  

A tanuló önálló könyvtári munkát végez, kiselőadást tart, éves munkáját adott témáról írás-

ban is rögzíti. Családja, vagy lakóhelye közelmúltját újszerű megközelítésben, pl. riport for-

májában is feldolgozhatja.  

 

Tematikai javaslat:  

Az angol polgári forradalom és következményei  

• Gazdasági következmények: tőkés rendszer kibontakozása.  

• Társadalmi következmények: parlamentarizmus.  

A francia forradalom és a felvilágosodás kora és hatásai hazánkban  

• A forradalom és hatásai.  

• Magyar jakobinusok.  

Az ipari forradalom  
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• A forradalom kezdete: az angol textilipar fejlődése, a gőzgép feltalálása, a vasút jelentő-

sége.  

• A mezőgazdaság gépesítésével együtt járó átalakulások, az ipar munkaerő elszívó ha-

tása, a gyermekmunka, összehasonlítva a középkori céhes iparral.  

• A gyarmatosítás és hatása a kereskedelemre, a közlekedés és a szállítás fejlődésére.  

Napóleon és kora  

• A polgári átalakulás kora Magyarországon.  

• A reformkor (Széchenyi István és Kossuth Lajos történelmi szerepe).  

•    Képek az 1848-49-es szabadságharc történetéből. Az ipari forradalom második hulláma a 

XIX. században  

•    A hírközlés és a közlekedés forradalma.(távíró, telefon, gramofon, villanymotor, robbanó 

motor, repülő, léghajó, tengeralattjáró).  

A XIX sz. második fele: a gyarmatosítási versenyfutás  

•    Átalakulások az 1848-as forradalmak után. A kapitalizmus új, agresszív korszaka.  

•    Városi élet a múlt század fordulóján.  

Az első világháború előzményei  

A XX. század első felének kiemelkedő személyiségei (Gandi, Martin Luther King).  

 

Minimális követelmények:  

 

Összefüggések: A természettudományos felfedezések és az ipari forradalom a XX. Századra 

teljesen megváltoztatták az emberi élet körülményeit.  

  

Fogalmak: ipari forradalom, tömegtermelés, gyáripar, szállítás és közlekedés forradalma, ter-

mészeti erőforrások, urbanizáció, technológia, specializálódás, infrastruktúra  

Személyek: James Watt, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Edison, Pasteur, Stephenson, Bell, 

Fulton, Semmelweis  

 

Bibliográfia:  

Haj, ne hátra, haj előre (Móra F. K.), Haza és haladás (Képes történelem sor., Móra F. K.), A 

nagy francia forradalom (Képes történelem sor, Móra F. K.)  

 

 

9-12. OSZTÁLY  

Megközelítési szempontok és vezérmotívumok a 9-12. osztály tanításához:  

 

Az eddigi történelemórák átfogták a történelem egészét, a mitikus, prehisztorikus korszaktól 

egészem a materialista civilizációkig. A fejlődéssel járó vallási, szociális, politikai és gazdasági 

változások felvázolásával a gyerekek közelebb kerültek a jelenhez. Ez a folyamat most meg-

ismétlődik, de egy újabb szintre lép, összhangban a gyermek képességeinek fejlődésével.  
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Az órák tartalmi és módszertani szempontból a gyermek kiteljesedő képességeire épülnek. 

Ebben a korban már átfogó képeket tudnak alkotni, az eszméket a történelem mozgatórugói-

ként tudják értelmezni. Így a tananyagnak egyre inkább tényszerűnek és konkrétnak kell len-

nie, bizonyos értelemben „önmagáért kell, hogy beszéljen”.  

A tanári attitűd kritikai és kérdező módszerével a történelemórák azon az úton kell támogat-

nia a gyermekeket, amely az átadott ítéletektől a saját maguk által kialakított ítéletekhez 

vezet.  

 

 

9.OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Ebben az osztályban is a modern történelmet tanulmányozzuk, de már magasabb szinten. A 

történelmi eseményekkel tisztában vannak, ezért most a hangsúly a motiváción és az irány-

adó eszméken van. Az előző évek tanulmányai nem követeltek nagymértékű beleélést a diá-

koktól, most viszont gondolkodásának és életszemléletének részévé válik a háború és béke, 

az igazság és egyenlőség fogalmai. Kamaszkorukra rengeteg ehhez hasonló kérdés alakul ki 

bennük, amelyek letisztázásához valamint kibontakoztatásához a történelem szolgáltatja a 

legkiválóbb táptalajt. A hangsúly a történelmi irányadó eszméken van, amelyeket itt, a 9. 

osztályban kell egyesíteni. A történelmet, mint egy folyamatot kell láttatni a gyerekkel, mert 

ez elősegíti a megértést és az összefüggések felfedezését akár az egymást követő századok, 

vagy akár a különböző országok eseményei között. Magában kell foglalni olyan fogalmakat, 

mit a fasizmus, kommunizmus, kapitalizmus. Tehát ezen kulcstémák mindegyikének van sö-

tét és világos oldala, amelyeket ha a diák megfejt, megtapasztalja, hogy a megújulás egyetlen 

forrása önmagában található meg. Ha a történelem órák felkeltik a diákok érdeklődését és 

elősegítik szellemi azonosulását a tananyaggal, akkor eljuthatunk annak a tárgyalásához is, 

hogy hogyan is kellene működnie egy egészséges társadalomnak. A tanár nem közléssel, ha-

nem kérdésfeltevéssel igyekszik a gyerekeket a helyes út megtalálására rávezetni.   

 

 

Témakörök:  

- Nemzetállamok kialakulása a XIX. században, Németország születése  

- II. Ipari forradalom gazdasági, társadalmi, és eszmei hatása  

- Poszt-kolonializmus, azaz a gyarmatok és a gyarmattartó országok kapcsolata, a sza-

badság eszménye  

- Ideák kifordítása a XX. században:   

Szocializmus és kommunizmus Oroszországban  

Nemzeti szocializmus és nácizmus Németországban  

- Az ideák megvalósulása  

A világháborúk és az azt követő békék  
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A hátország és a frontvonal kettőssége  

Magyarország az első világháborúban  

A trianoni békediktátum tartalma és következményei  

Diktatúra és demokrácia   

- Magyarország a 20-as 30-as években Forradalmak Magyarországon 1918-1919  

A harmincas évek magyar társadalma  

Magyarország és a második világháború  

 

Minimális követelmények:   

Fogalmak: nacionalizmus, imperializmus, forradalom, szabadságharc, alkotmány, nemzet, 

demokrácia, diktatúra, nácizmus, szocializmus, kommunizmus, világháború, utópia, szabad 

verseny, monopólium.  

Személyek: Otto von Bismarck, Ferenc József, II. Vilmos, Wilson, Lenin, Sztálin, Hitler,  

Tisza István, Tisza Kálmán, Horthy Miklós, Károlyi Mihály, Bethlen István  

Kronológia: 1871, 1914- 1918, 1917, 1920, 1939-1945,   

 

 

10.OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:   

Annak, aki a 10.-ik osztályban történelmet tanít, eggyé kell válnia az elemek világával. Szava-

iból szélvésznek kell zúgnia, tűznek kell kigyulladnia, meg kell éreznie saját lényében a Föld 

nehezét és a folyók áradását.  

A 10. osztályos diákok számára elsődleges kérdésnek számít az okság és az eredet. A folya-

matok objektív, részletekbe menő, pontos leírásával alapot kell teremteni ahhoz, hogy a di-

ákok önállóan is rekonstruálni tudják a történelmet. A tanár hivatkozási pontokat, kérdése-

ket tehet fel a feldolgozáshoz. Pl.. mit mondanak az épületek azokról a társadalmakról, ame-

lyek építették őket.  

Azokat a változásokat kell széles körben láttatni, amelyek az ősközösség vadászó-gyűjtögető 

életmódjától a magasan szervezett városi civilizációkig játszódtak le, különös tekintettel a 

változó emberi tudatra, mely végigkísérte ezt az átalakulást.  

A dokumentumokkal, leletekkel, forrásokkal való konfrontáció az igazi feladat a diák számá-

ra. Küzdelmük az objektív forrásokkal képessé teszi őket önálló kép alkotására a múltról, 

mely már sokkal közelebb áll a valósághoz és annak megértéséhez. (A valósággal való kap-

csolatukat erősíti a mezőgazdasági területen végzett gyakorlati munka.)  

 

Tematikai javaslat:  

Az emberré válás és az ősközösség kora •Ramapitecus, Australopitecus, Homok.  

• Zsákmányoló életmód a Paleolitban.  

• Szellemiség (totemizmus, fetisizmus).  

Az emberiség első nagy forradalma  
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• Az élelemtermelés megindulása a Neolitban.  

• A letelepedett életmód és az első élelemtermelő falvak (első mesterségek, árucsere, a 

közlekedés fejlődése, a műveltség többirányú terjedése, népességrobbanás).  

Önálló kutatómunka:  

• Nomád és zsákmányoló népek napjainkban.  

Városalapítás, az első folyami kultúrák:  

(Tigris és Eufrátesz: Mezopotámia)  

• A városalapítás folyamata: Uruk (a közös munka szervezése, csatorna és gátépítés, fallal 

védett település, a templom és gazdasága).  

(Nílus: Egyiptom, a természetes elkülönülés) •Egyiptom a „Nílus ajándéka”.  

• Az elszigetelt fejlődés természetes konzervativizmushoz vezet (Egyiptom művészete).  

• A valósághoz kötődő írás (piktografikus írás).  

• Az isteni Fáraó és a papság - a szellemi élet irányítói. •(Jangce, Huang-ho: Kína, a tu-datos 

elzárkózás).  

• Faluközösségek a rizsföldekért.  

• Speciális kézműves mesterségek (kerámia, selyem-, papír-, lőporkészítés).  

• Birodalmi intézmények (hadsereg, a Kínai Nagy Fal, a védelem és az elzárkózás szol-gála-

tában).  

Önálló kutatómunka:  

• Elzárt kultúrák Amerikában? (Maja, Azték és Inka civilizációk)  

A Görögök élete, tengere és földje  

• Sokszínű felszín, sok, relatíve kis település. •A nyitott felszín, a tengeri utazás elősegíti 

más népek megismerését és érdeklődést kelt életük iránt (Hérodotosz történetírói mun-

kái).  

• A földművelésre alkalmatlan környezet inspirálja a találékonyságot és a vállalkozó szel-

lemet. •A kézművesség és a szabad kereskedelem önállóságot teremt.  

• A logikus érvelés fontossá válik a hétköznapi politikai harcban (az analitikus gondolko-

dásmód és az írásrendszer megszületése).  

• A piac a tapasztalatok cseréjét is lehetővé teszi (demokrácia).  

• A gondolkodás mobilitása, az állandó dialógusok kifejlesztik az érveket. (Szókratész)  

 

Minimális követelmények:  

 

Összefüggések:   

• A földrajzi, klimatikus környezet nem direkt módon határozza meg az emberek életét, ha-

nem lehetőségeket teremt más és másfajta életformák kialakításához. A Föld viszonyai az 

emberek életmódján keresztül hatnak a történelem fejlődésére. •A történelmi fejlődés 

nagy fordulatai az adott kor embere számára nem felfoghatóak.  

     A születő újban sokáig, sokszor emberöltőkig munkál a régi szokások rendszere.  
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• Egy adott kor emberi gondolkodásának rekonstruálásához szerteágazó történelmi, föld-

rajzi, régészeti stb. ismeretekre kell szert tenni és a kor lelkiállapotának megfelelően 

szemlélni ezeket a tényeket.  

• Fogalmak: nomád és letelepült életmód, zsákmányolás, termelés, templomgazdaság, ön-

tözéses földművelés, állattenyésztés, faluközösség,munkamegosztás,eszközkészítés, kéz-

művesség, önellátás, állam, törvények, istenkirályság, polisz, piac, kereskedelem, demok-

rácia, házi rabszolgaság, klasszikus rabszolgaság, piktografikus és lineáris írás.  

 

Bibliográfia:  

 

Michael Roaf : A mezopotámiai világ atlasza (Helikon K.), Ősnapkelet (Képes történelem sor. 

Móra F. K.), Az Ősi Kína (A múlt születése sor. Helikon K.), Az égei civilizációk (A múlt születése 

sor. Helikon K.)  

 

 

11. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A tárgyalt események jó része ebben az osztályban az ókortól a középkor felé tartó átalaku-

lást bontja ki. Mivel a diákok már sokkal fejlettebbek ekkor belsőjükben és szellemi érettsé-

gükben, pontosabban tudnak reflektálni a tananyagra. Az órák kiindulópontja az ókorban ki-

alakult és elterjedt zsidó- és keresztény kultúra öröksége a középkor számára és a városi kul-

túrára. Legfontosabb célkitűzés annak érzékeltetése, hogy a kultúra sokszínűsége, a nyugat 

és a keleti világok közt húzódó fezültségek hogyan vezetnek el a modern individualizmus felé.   

 

Témakörök:  

Európa a középkorban 

Kereszténység kialakulása és terjedése: Pál missziós utjai  

Nyugatrómai Birodalom bukása és a kora középkor  

Az iszlám megjelenése és elterjedése  

A Római Birodalom bukását követő népvándorlás: angolok, szászok, vikingek hunok, gótok 

A feudalizmus fogalma, gazdasági és társadalmi hatásai  

Klasszikus középkori gazdaság és társadalom  

A kolostorok jellemzői és azok hatása a gazdasági és kulturális életre  

A román és a gótikus stílus építészete, műveltsége  

Élet a középkori városokban  

Pápaság és császárság hatalmi harca  

Humanizmus és reneszánsz születése Itáliában  

Magyar történelem a középkorban  

Az Árpád- házi királyok története  

Életmód, műveltség a XI- XIII. században Magyarországon  
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Anjou- kor  

Hunyadiak, Mátyás rendi állama  

Török hódítás és Magyarország  

A három részre szakadt Magyarország és Erdély  

 

Minimális követelmények:  

Fogalmak: földesúr, jobbágy, feudalizmus, hűbéri rendszer, szolgáltatás, robot, egyházszaka-

dás, iszlám, herceg, gróf, báró, rend, zsoldos, egyház.  

Személyek: Nagy Konstantin, Jézus, Pál apostol, Péter apostol, Mohamed, Attila, Árpád- házi 

királyok, Anjou királyok, Hunyadi Mátyás  

 

 

12. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Három fő motívuma van a 12. osztálynak. Elsőként az a törekvés, hogy a diákok szerezzenek 

áttekintést a világtörténelemről. Másodszor speciális egyéni kultúrák vagy emberek példáján 

keresztül legyenek képesek megmutatni a „kultúra életrajzát” (ami lehet olyan, mely eléri a 

csúcspontját, vagy lehanyatlik, befejezetlen, vagy megragadt egy bizonyos szinten). Harmad-

szor pedig el kell jutniuk annak a megértéséhez, hogy a történelmi változás folyamán az egyé-

nek egyre korábban válnak függetlenné, és későbbi fejlődésük egyre kevésbé függ külső nor-

máktól vagy társadalmi konvencióktól, más szavakkal az egyének egyre fokozatosabban vál-

nak szabaddá.  

Az első megközelítésben tapasztalják, hogy ők is tagjai az emberiségnek és látják a fejlődés 

eszméjének valóságát. A második szempont érzékelhetővé teszi számukra a saját sorsukhoz 

való kötődést. A harmadik aspektus pedig a saját, egyéni jövőbe vezető útjukra irányul.  

 

Tematikai javaslat:  

 

A világtörténelem fő korszakainak áttekintése az őskortól a modern korig  

A jelenlegi történelem megértése, az 1945 utáni változások, és a napi események, ezekről 

való ítéletalkotás  

Megmutatni az evolúció nagy ciklusainak belső törvényeit (pl. Jaspers idő-tengely modellje) 

A kormányok, a gazdasági megerősödés, a törvényalkotás és a végrehajtás, az adminisztrá-

ció, a szociális és politikai problémák különböző formái.  

• Emberi jogok, polgárjogok, a politikai éberség fejlődése, készen állni a demokráciára.  

• Egy olyan éberség megteremtése, mely szerint minden egyén - saját szükségletei által 

meghatározott módon - a történelem részese és alakítója.  

• Különböző nemzetek közötti együttműködés.  

• Nemzetközi jog.  
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Jelen fejlődések, változások, a különböző nemzetek helyzete és feladatai  

Jelenlegi európai változások, békepolitika  

Jelenlegi gazdasági rend és a társadalmi szervezetek, állam vagy gazdasági helyzetek struk-

turálásának lehetőségei  

Időszerű események: egyesült Európa, EU, a pluralista, demokratikus társadalmi rend fejlő-

dése  

Különböző nemzetek történelme saját fejlődési dinamikájuk szemszögéből (pl. Görögország, 

Kína, Japán, USA, Oroszország)  

A történelem filozófiája és a trend változása azt illetően, hogy az egyes korok mit értenek 

történelem alatt  

A magyar történelem áttekintése: korszakolás, korszakok jellemzői, súlypontok, sorsfordulók 

Európa történelmi régiói, Magyarország helye: Közép-, Közép-Kelet-, Kelet-Közép-Európa? 

Politikai rendszerváltás az ókortól napjainkig, a magyarországi rendszerváltás.  

 

Minimális követelmények:  

 

Fogalmak:   

ősközösség, termelés, falu, város, városállam, állam, despotizmus, arisztokrácia, türannosz, 

oligarchia, demokrácia, klasszikus rabszolgaság, patrícius, plebejus, császárság, keresztény-

ség, anarchia, dogma, zsinat, barbár, pogány, világi uralom, pápaság, hűbériség, szerzetes-

ség, rendiség, céh, városi kommuna, abszolutizmus, reneszánsz, eretnek, reformáció, felvilá-

gosodás, humanizmus, merkantilizmus, kapitalizmus, manufaktúra, liberalizmus, nacionaliz-

mus, patriotizmus, alkotmány, tőkés, bérmunkás, polgári szabadságjogok, ipari forradalom, 

reform, gyarmatosítás, monopólium, annekció, imperializmus,szocializmus, nácizmus, kom-

munizmus, unió,   

 

 

13. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A 13. évfolyam leszűkített, célirányos munkát végez. Az év folyamán az Oktatásügyi Minisz-

térium által javasolt történelmi témakörök közös feldolgozása folyik tételszerűen. A részle-

tező, analizáló kidolgozás lehetőségét a 12. év tananyagával alapoztuk meg. Az elmúlt év 

nagyléptékű, konjunktúrák és trendek szintjén vizsgálódó jellege az a bázis, amelyre az idei 

év munkája épül.  

A cél, a középiskolai tananyag maradéktalan elsajátítása mellett a tanulók önálló munkavég-

zésének tökéletesítése. Az egyes részleteket a tanár segítő instrukcióit követve, de önállóan 
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kell feldolgozni. Fontos a lényegre törő, rövid vázlatkészítés, és az ez alapján történő folya-

matos, élő előadásmód gyakorlása, készségszintű elsajátítása.  A témaköröket a Pedagógiai 

Program ( I. számú melléklete) tartalmazza.  

 

HONISMERET ÉS FÖLDRAJZ  

 

„A gyermekek érdeklődnek a világ iránt, törekszenek arra, hogy kimenjenek a természetbe, 

hogy saját identitásuk eléréséhez kialakítsák önálló világképüket. Ez része az emberindividu-

alizálódási készségének. Minden gyermeknek egyesítenie kell világképét a testi tudatosságá-

val, annak érdekében, hogy tudja hol a helye és ki is ő.” 

A földrajztanítást úgy kell fölépíteni, hogy fölkeltse a diák világ iránti érdeklődését és életbá-

torságot közvetítsen. Ehhez tartozik a Földnek, mint természeti környezetnek egyre jobb 

megértése, a maga életritmusaival, sajátosságaival. A természeti környezet alapvetően meg-

határozza az ott élő emberek életét, de egyúttal az emberek gazdasági és kulturális tevé-

kenysége meg is változtatja azt. Az ember környezete iránti felelősségtudatát és az ökológiai 

tudatosságot a gyermekkorban alapozzuk meg.  

 

 

Megközelítési szempontok és célok az 1-8. osztályig:  

A földrajz minden aspektusában, a tanterv összességén belül integráló tárgy szerepét tölti 

be, s jelenti egyben a bennünket környező világ számos szemlélési lehetőségét. A földrajzta-

nításnak is, mint minden más tantárgynak, az a feladata, hogy a tanulókat lelki és szellemi 

fejlődésükben vezesse és támogassa. E tantárgynak Rudolf Steiner különleges, központi he-

lyet akart biztosítani, már csak ezért is, mert igen sok kapcsolódási pontja van más tantár-

gyakkal (biológia, fizika, kémia, csillagászat, matematika, történelem), így magának a tanítás-

nak egységes világkép teremtésével sokat használhat.  

Ezen kívül Rudolf Steiner a földrajztanítás morális összetevőit is látta. Ha a gyermek megis-

meri az egymásmellettiséget a térben, szeretetteljesebben áll majd a „mellette lévő” ember 

(embertársa) mellett is. Ezért Steiner Waldorf-iskolai módszertanában a földrajztanítás sar-

kalatos témái a következők:  

- fizikai vagy természeti földrajz, 

- társadalomföldrajz,  

- belső vagy fejlődésföldrajz.  

A fizikai vagy természeti földrajz szisztematikusan ismerteti a föld jelenségeit, felszínét, belső 

szerkezetét, 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 tükröző-

dik abban, ahogyan a világot látják. A tantervünk megkísérli integrálni ezt a háromféle meg-

közelítést.  
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E módszer lényege az, hogy az egésztől a vele kölcsönös kapcsolatban levő részek felé, és az 

ismert világból indulva az ismeretlen felé halad, mielőtt visszatérne az ismertbe. Ez a felfe-

dezés útja. „A föld régióit nem pusztán a föld felszínének részeiként kell tekinteni, hanem 

sokkal inkább a föld kisebb térségeit kell tanulmányozni rendkívüli tulajdonságaik miatt, 

amelyeket sajátos jelenségeik magyaráznak. Egymással való kölcsönhatásuk tartalommal 

tölti meg a kisebb térségeket… Steiner Waldorf-pedagógiája a földrajz tanításában összeha-

sonlító módszert használ”. Ráadásul, amint Alexander von Humboldt rámutatott, a földrajz 

minden bizonnyal tartalmaz valami esztétikust is, amely az egymással összefüggésben levő 

testi és szellemi világ megérzésétől továbbhalad az egyetemesség érzete felé. „A természet-

ről szóló leírások erősen korlátozottak és tudományos szempontból egzaktak lehetnek anél-

kül, hogy ennek következtében elveszítenék a képzelőerő tiszta leheletét." Ez a földrajztaní-

tás alapvető szempontja.  

A földrajztanításban a Földet, mint egységes organizmust tekintjük. Ez magában foglalja 

mind az egészen belüli részek kölcsönhatásait, mind az egészet, mint a fejlődő lét tudatossá-

gát. Ez rámutat az éghajlati földrajz jelentőségére, amely által könnyedén megérthetjük, 

hogy a részek az egész föld klimatikus rendszerének megjelenései. A különböző klimatikus 

zónák tipikus jelenségeit kutatva (akár tundra, akár az Egyenlítő körüli területek) felismer-

hető az általános és specifikus kapcsolat az aktuális körzettel. Mindkét módszer beletartozik 

tantervünkbe. A körzetek közötti eltérésekhez való viszony szintén lényeges kérdés. Fontos, 

hogy a diákok a Föld kevéssé ismert részeinek megismerésekor – távolsági és méretbeli kü-

lönbségek – maguk elé képzeljék az általuk jól ismert környezet jellegét. Rudolf Steiner hang-

súlyozza:  

„A földrajz az a tantárgy, amely elvezeti a gyermekeket a Földhöz, és ennek következtében 

felkészíti őket az evilági érettségre. Az iskola megkezdése előtt, sőt még az első két tanévük 

során is a gyermekeknek meglehetősen álomszerű képük van a világról, mint mindenségről. 

A környezetről tanultak körültekintőbbé, differenciáltabbá teszik felfogásukat. Hét-nyolc 

éves korukig ez az összhang belsőjükből fakad, később ezt folyamatosan ápolni kell a világgal 

való egyre több kapcsolat által. Ez magába foglalja az ősi kézműves szakmákról, foglalkozá-

sokról és a környékről szóló eleven és színes leírásokat is. Ezeket a leírásokat hasznosan egé-

szítik ki a gyakorlati ténykedések, például a földművelés, az állatgondozás, a gabonaterme-

lés, a házépítés, a kertészkedés. A környék természeti adottságaitól függ, hogy ezek hogyan 

valósíthatóak meg. A természetes anyagok előállítása és feldolgozása az ember gazdálkodá-

sának alapja, és ennek a természettel való kapcsolata a földrajz egyik lényeges vizsgálati 

szempontja.”  

Az első három osztály során a tanuló megismerkedik saját környezetével, az ott élő emberek 

által végzett munkákkal (kismesterségek). A 4. osztályban a lakóhelyére vonatkozó földrajzi 

és történelmi ismeretek a térbeli és időbeli tájékozódást fejlesztik.  4. osztálytól kezdődően 

külön tantárgyként szerepel már a földrajz, illetve 5. osztálytól a történelem, de a bennünket 

körülvevő világ összefüggéseit, egységességét szem előtt tartva.  

Ennél fogva a környezettel kapcsolatos tanulmányok a történelemoktatás részét képezik, 

például hogy miként befolyásolják életünket és környezetünket mind a mai napig a görög 
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latin kultúra, a középkor, a jelenkori történelem, valamint az ipari forradalom találmányainak 

utóhatásai. Hasonlóképpen a földrajzoktatás keretein belüli környezettel kapcsolatos tanul-

mányok láttatják, hogy a klímát és a talajt miként befolyásolja a közlekedés, az ipar, a mező-

gazdaság, és a különböző társadalmak életmódja. A környezettel kapcsolatos tanulmányok 

összefüggnek az anyanyelv tanulásával az üzleti életről szóló tananyagban, valamint a szám-

tantanulással az üzleti számtanban. Steiner úgy vélte, hogy még a vallástanítás is része a kör-

nyezettel kapcsolatos tanulmányoknak.  

A kilenc és tizenkét év közötti gyerekekre vonatkozó általános oktatási cél a következő: ki 

kell elégíteni a gyermekeknek a valóság megismerésére irányuló vágyát a természet és a világ 

tényeinek feltárásával, hogy kifejlődhessen bennük a világ iránti szeretet. Ez egyébként a 

tanterven átívelő cél. A környezettel kapcsolatos tanulmányok fontos szerepet játszanak a 

természettudományokban (pl. a fizikában és a kémiában) is. Steiner fontosnak tartotta a 7. 

és 8. osztályos diákoknak az életről szóló fizikaórákat, amelyek megértetik velük, a környe-

zetükkel való kapcsolatukat.   

Ez a gyermekek tizenkét éves korától kezdődően olyan általános oktatási célok megfogalma-

zásához vezet, amelyek tekintettel vannak arra az irányvonalra, amiben ’a világ és a körülöt-

tünk folyó élet’ befolyásolja az összes tantárgy tanítását: a gyermekeknek elsődleges elkép-

zeléseket, ismereteket és gyakorlatot kell szerezniük az élet legfontosabb feladatairól. Nem 

elég csupán önbizalmat adni nekik, hanem fel kell bennük ébreszteni a környezetükben tör-

téntek megismerése iránti vágyat.  

Összegezve elmondhatjuk, hogy 12 éves korig a földrajztanítás feladata, hogy közelebb hozza 

a Földhöz a gyermekeket, és tudatosítsa bennük a környező világot. Ezért is jelenik meg a 7. 

és 8. osztályos tantervben a kulturális földrajz: így a diákok a felső tagozatban majd egységes 

élő szervezetként tudnak rátekinteni a világra.  

 

 

1. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A gyermekek maguktól értetődőnek veszik környezetüket, vagyis más embereket, az állato-

kat, a növényeket, a köveket, a csillagokat, a Napot és a Holdat, valamint az évszakokat. Ha 

folytonosan meg tudjuk újítani a különböző területek ezen egységét, ezzel erősítjük a gyer-

mekek bizalmát, elfogadását és magabiztosságát. A gyermekek élete első hétéves periódu-

sának alapvető lelkiállapotát azzal az érzéssel tudjuk kifejezni, hogy ’a világ jó’. A gyermeke-

ket történetekkel, a természet megfigyelésével, az évszakok váltakozásának követésével, ta-

pasztalataik lerajzolásával ösztönözzük arra, hogy elgondolkodjanak olyan dolgokon, melyek 

kihangsúlyozzák, hogy mi a különleges abban, amit látnak. Mi végtelenül nagy és mi parányi, 

mi törékeny és mi végtelenül erős a természetben. Az ilyen történetek és megfigyelések csak 

akkor válnak világossá a gyermekek számára, ha azokat szívvel-lélekkel mondjuk el nekik, 
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azaz ha megszemélyesítés által, képekben gazdagon az érzelmekhez szólnak. Ezáltal felfog-

ják, hogy semmi sem értelmetlen vagy jelentéktelen a természetben. Ezek a tapasztalatok 

különösen fontosak, mivel felkészítenek arra a valóságos helyzetre, amelyben manapság nap 

mint nap találjuk magunkat. Evvel nemcsak megalapozzák a jövőt, hanem mintát is állítanak 

neki.  

 

Javasolt témakörök:  

A természet birodalmait, az elemeket, az évszakokat, a csillagokat úgy kell érzékeltetni, 

mintha saját maguk beszélnének. Ezen nem absztrakt történeteket értünk, hanem természe-

tes meséket, melyek a dolgok lényegéről szólnak. Formájukat tekintve lehetnek példázatok, 

vagy természetről szóló legendák  

 

2. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Az első osztályban a gyermekek megtanultak „más” szemmel tekinteni környezetükre, és el-

kezdték meghallani azt, amit a környezetük mond nekik. Most, a második osztályban megta-

pasztalják, miként kapcsolódik az emberi lény a természet birodalmaihoz. A természet át-

élése, a benne való tevékenység, munkálkodás fontossá válik. Mindezt a ’világ iránti szere-

tetnek’ nevezhetjük. Ezek az érzések a gyermekek 8. osztályos korára, a ’földi érettségre’ 

fejlődnek ki, amikor ezt felelősségként tapasztalják meg.  

 

Javasolt témakörök:  

 

Az állatmesék, mint például Ezópus meséi antropomorfisztikus formában szólnak az emberek 

egymáshoz és környezetükhöz fűződő viszonyáról. A szentekről szóló legendák, de elsősor-

ban Assisi Szent Ferenc személyéről elhangzó történetek a teremtett világ iránti alázat, oda-

adás és szeretet érzését erősítik meg a gyermekben. Erkölcsi érzékük fejlődik, anélkül, hogy 

tudatos megfogalmazást nyernének a tanulókban felkeltett érzések. Az első két iskolaév so-

rán a környezettel kapcsolatos tanulmányok minden óra szerves részét képezik. A gyermekek 

elmesélik, hogy mi történik körülöttük a természetben, például mit láttak iskolába menet, 

vagy mit fedeztek fel egy kiránduláson. Azok a dolgok, amelyeket magukkal hoznak az isko-

lába (pl. madárfészkek, levelek, vadgesztenyék, gyümölcsök, kövek, agancsok, csigák) kiindu-

lópontul szolgálhatnak a bennünket körülvevő világról szóló beszélgetéseknek. Ez nem azt 

jelenti, hogy szükségtelen néhány ilyen tárgyról külön főoktatási blokkot tartani, hanem egy-

szerűen azt, hogy az 1. és 2. osztályban nem szükséges különválasztott természetismereti 

tantárgyakat alkalmazni. A ’szabadtéri tantermet’ minden évszakban és időjárási viszonyok 

között rendszeresen kell látogatni és megtapasztalni. A tanteremben berendezett ’évsza-

kasztal’ a külső természetet, az évjárás fordulópontjait, az ünnepeket reprezentálja.  

 



71 

 

3. OSZTÁLY  

 

MESTERSÉGEK, HÁZÉPÍTÉS  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:   

Kilencéves koruk táján a gyermekek világhoz való viszonya döntő változáson megy keresztül: 

a világ, amely eddig az ő részük volt, átváltozik az őket körülvevő világgá. A gyermekek képe-

sek megérteni a hosszú ideig végzett komplex munkafolyamatokat (például a házépítés-, a 

mesterségek- vagy a földművelés-epochán), amely végigvezeti őket az ásástól és vetéstől a 

végeredményig, vagyis a kenyérsütésig tartó teljes folyamaton. A konkrét realitások iskoláz-

zák intelligenciájukat. A legtöbbet a gyerekek a valóságos helyzetekből tanulnak. Lényeges, 

hogy munka közben a tárggyal való kapcsolatuk ne törjön meg, és ne forduljon át merő raci-

onális és tárgyias absztrakcióba, hanem tevékenységeik vezessék őket saját következteté-

sekhez.  

 

Javasolt témakörök: ( 2 x 3 hét) 

 Paraszti hétköznapokhoz tartozó munkák (pl. hogyan zajlott a mosás, vasalás, vajkészítés, 

disznóölés, stb.)  

A házépítés története, különböző népek házai, lakóházak, gazdasági épületek. Kerti lak (vesz-

szőkunyhó) építése együtt, illetve agyagból kis „téglák gyártása” útján házak készítése, közö-

sen egy falu makettjének elkészítése.   

„Ősi” mesterségek, mint például pásztor, vadász, halász, méhész, pék, szabó, suszter, faze-

kas, szíjgyártó, takács, kovács. A lehetőségekhez képest a gyermekeknek sajátkezű, közvetlen 

élményeket kell szerezniük ezekről a foglalkozásokról. Tervek: agyagozás, szalma-és csu-

hémunkák, gyertyaöntés, gyertyamártás, kovácsolás, papírmerítés.  

 

4. OSZTÁLY  

 

HONISMERET  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Steiner útmutatása, miszerint: „minden tanításnak az életről szóló ismereteket kell közvetí-

tenie”, a környezetismeret tanításának lényeges eleme.   

Korábban általános szempontokra irányult a tanítás (kapcsolatok a természettel, munkafo-

lyamatok megismerése), de mostantól a gyermekek figyelmét a térre és az időre irányítja. 

Egy új, konkrétabb ismeretforrás nyílik meg, magába foglalva a teret és az időt.  

Az iskola, a környék, a városka vagy nagyváros közvetlen környezetét mutatjuk meg a gyer-

mekeknek a földrajzi, vagyis térbeli, és a történelmi, vagyis időbeli fejlődésében, egészen a 

jelenig. Ezen tanulmányok által a gyermekeket a világgal összekötő általánosabb kapcsolat 

átalakítható társadalmi és térbeli hozzátartozás érzésévé.  
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Javasolt témakörök:  

• A nap mozgásának megfigyelése, felismerve a négy fő égtájat.  

• Néhány jellemző csillagkép sarkcsillag körüli felkelő és lenyugvó mozgásának, valamint 

a hold mozgásának megfigyelése.  

• Rajz készítése az iskoláról (vagy a gyermek lakóhelyéről) és városáról madártávlatból.  

• Magas nézőpontról (hegyről, toronyból) lefelé ereszkedés közben annak a változásnak 

a megfigyelése, hogy különböző szintekről hogyan látható a környező táj.  

• Az egyes gyerekek iskolába vezető útjának elmondása, lerajzolása.  

• A gyermekek készíthetnek agyag vagy papírmasé modelleket a közvetlen környékről, 

valamint megformázhatják a környező tájat.  

• Az első egyszerű térképek megrajzolása.  

• A környék fejlődéséről szóló történelmi események és legendák elmondása.  

• A táj domborzata és az ott élő emberek életének összefüggései (hegyvidéki erdőgaz-

dálkodás, vízpart-halászat stb.).  

• A helyi földművelési módok, a helyi ipar, munkahelyek és infrastruktúra vizsgálata.  

• A tipikus helyi ipar és foglalkozások életteli leírása.  

• A helyi vasútállomásra, vagy repülőtérre tett látogatás érzékeltetheti a gyermekekkel, 

miként kapcsolódik lakóhelyük más városokhoz, miért utaznak más emberek a lakóhe-

lyükre, milyen árucikkeket szállítanak városukba, illetve onnan máshová.  

 

4. OSZTÁLY  

HONISMERET  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Steiner útmutatása, miszerint: 

 „minden tanításnak az életről szóló ismereteket kell közvetítenie”, a környezetismeret taní-

tásának lényeges eleme.   

Korábban általános szempontokra irányult a tanítás (kapcsolatok a természettel, munkafo-

lyamatok megismerése), de mostantól a gyermekek figyelmét a térre és az időre irányítja. 

Egy új, konkrétabb ismeretforrás nyílik meg, magába foglalva a teret és az időt.  

Az iskola, a környék, a városka vagy nagyváros közvetlen környezetét mutatjuk meg a gyer-

mekeknek a földrajzi, vagyis térbeli, és a történelmi, vagyis időbeli fejlődésében, egészen a 

jelenig. Ezen tanulmányok által a gyermekeket a világgal összekötő általánosabb kapcsolat 

átalakítható társadalmi és térbeli hozzátartozás érzésévé.  

 

Javasolt témakörök:  

• A nap mozgásának megfigyelése, felismerve a négy fő égtájat.  

• Néhány jellemző csillagkép sarkcsillag körüli felkelő és lenyugvó mozgásának, valamint 

a hold mozgásának megfigyelése.  

• Rajz készítése az iskoláról (vagy a gyermek lakóhelyéről) és városáról madártávlatból.  

• Magas nézőpontról (hegyről, toronyból) lefelé ereszkedés közben annak a változásnak a 

megfigyelése, hogy különböző szintekről hogyan látható a környező táj.  
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• Az egyes gyerekek iskolába vezető útjának elmondása, lerajzolása.  

• A gyermekek készíthetnek agyag vagy papírmasé modelleket a közvetlen környékről, va-

lamint megformázhatják a környező tájat.  

• Az első egyszerű térképek megrajzolása.  

• A környék fejlődéséről szóló történelmi események és legendák elmondása.  

• A táj domborzata és az ott élő emberek életének összefüggései (hegyvidék erdőgaz-dál-

kodás, vízpart-halászat stb.).  

• A helyi földművelési módok, a helyi ipar, munkahelyek és infrastruktúra vizsgálata.  

• A tipikus helyi ipar és foglalkozások életteli leírása.  

• A helyi vasútállomásra, vagy repülőtérre tett látogatás érzékeltetheti a gyermekekkel, 

miként kapcsolódik lakóhelyük más városokhoz, miért utaznak más emberek a lakó-he-

lyükre, milyen árucikkeket szállítanak városukba, illetve onnan máshová. 

 

 

 

 

5. OSZTÁLY 

Szempontok és tanítási tartalmak: 

 

A gyermekkoruk középső periódusában lévő gyermekek számára szóló földrajztanítás meg-

kívánja, hogy tapasztalatokon és élményeken alapuló tényekkel ismertessük meg őket. 

A gyermekeknek meg kell ismerniük a világ egy darabkáját, de oly módon, hogy az isme-

retekhez érzések is kapcsolódjanak. Ennek során az oksági összefüggéseknek még a hát-

térben kell maradniuk. Hazánk vidékeiről és tájairól kell egy válogatást összeállítani. Lé-

nyeges, hogy a 4. osztályban a környezetismeret tanítása során megkezdett gazdasági 

és infrastrukturális ismeretanyagot más vidékekre is ki kell terjeszteni. 

 

Javasolt témakörök: 

A gyerekeket „felfedező utakra” lehet vinni közvetlen lakóhelyük közelében lévő folyók men-

tén. 

 Élet és gazdaság a hegységben, a dombvidéken és az alföldön. 

 Bányászat és más iparágak. 

 A térképrajzolás folytatása, falitérképek, atlaszok használata. 

 Gazdasági és földrajzi kapcsolatok hazánk és a környező országok között, kiemelve a köl-

csönös egymásrautaltságot. 

 Hazánk vagy nagyobb régiók (Kárpát-medence) területi és fizikai földrajza.  

 

Várható eredmények: 

 A gyermek ismerje hazánk és a Kárpát-medence főbb tájait és azok jellegzetességeit.  

 Tudjon kapcsolatot teremteni a táj adottságai, az ottani mezőgazdaság, ipar és kultúra 

között.  
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 Ismerje és használja Földrajzi Atlaszát. 

 

6. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A 6. osztályban a földrajztanításban két szempont érvényesül. Az egyik, hogy hazánk milyen 

kapcsolatban áll a kontinenssel, amelyen belül található. A másik, hogy rövid, de szisztema-

tikus áttekintést kell adni az összes kontinensről. A kontinenseket összehasonlítjuk egymás-

sal topográfiai és morfológiai szempontok szerint (alak, vízrajz, hegységek, légköri viszonyok, 

klíma, vegetáció, stb.). Itt tárgyaljuk a csillagászat Földdel és évszakokkal kapcsolatos vonat-

kozásait. A geológia (ásványtan- és kőzettan epocha) és a növénytan (földrajzi övezetesség) 

szintén kapcsolódik a földrajzepochához. Az ipar és a kereskedelem bemutatásakor néhány 

markáns, Európán kívüli példát ismertetünk. Ezeket gondosan kell kiválasztania a tanárnak, 

szem előtt tartva azt, hogy az egyes földrészek tárgyalásakor milyen témákat kíván a 7. és a 

8. osztályban felvetni.  

 

Javasolt témakörök:  

Európa:  

A földrajztanítás korábbi szakaszában a tanulók már megismerkedtek egymástól eltérő tá-

jakkal, életmódokkal. Most Európát a polaritás szemszögéből vizsgáljuk, például elemezzük 

a víznek, a levegőnek, a fénynek, a hőmérsékletnek, a hegyeknek, és a talajfajtáknak az egyes 

régiók tájaira és gazdaságára gyakorolt különféle hatásait. Össze lehet hasonlítani egymással 

egy mélyföldi országot (például Hollandiát) egy hegyvidéki országgal (például Svájccal), vagy 

egy tengerparti, hagyományos gazdaságú régiót (például Norvégiát) egy szárazföldi országgal 

(például Csehországgal).  

 

A Föld, mint egységes egész, tágabb áttekintésével kapcsolatosan:  

• A kontinensek és az óceánok formája, elhelyezkedése. Óceáni áramlatok. Az árapály és 

a Hold közötti összefüggés.  

• Hogyan függnek a vegetációs övek a nap állásától és a klimatikus viszonyoktól. Az év-

szakok kapcsolata a Föld Nap körüli keringésével.  

• A sziklás altalaj, a Föld régebbi és újabb képződményei.  

• Fiatal gyűrthegységek (pl. Alpok, Himalája, Andok), és törési formák (pl. a vörös-tengeri 

Jordán árok, Rhone völgye, stb.).  

• A nagy folyók és jellemzőik, pl. Rajna, Duna, Dnyeper.  

• A trópusi esőerdő, a szavanna, Ausztrália távoli elhagyott vidékei, a sós sivatagok, mint 

ökoszisztémák.  

• A glóbuszra, mint egészre tekintés különböző perspektívákból, vagyis nem csak úgy, 

hogy Európa áll a központban.  
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• A szűzföldek feltörése, erdőirtás, elsivatagosodás, a talajerózió kirívó példáinak megem-

lítése.  

• Szállítási utak nyitása (pl. a transz-szibériai vasútvonal, a Szuezi- és a Panama-csatorna).  

 

Ásvány és kőzettan   

A földrajztanításból fontos szempontok és fejlődési pontok adódnak a növénytan (vegetá-

ciós zónák), valamint a természetrajz új „fizikális területe” – a mineralógia – számára. 

Éppen a fizikális-logikai aspektus az, ahogy már említettük, amit Rudolf Steiner a 6. osz-

tályos ásványtan tanítása esetében fontosnak tart. Az ásványoknak a megfigyelésével 

jutunk a természetnek az embertől legmesszebb eső területére.  

• Először a földrajzzal kapcsolatosan: a legkülönfélébb hegyképző kőzetek és a jellemző 

hegyformák  

• Vulkanizmus, jellegzetes kőzetei, ásványai, hazai megjelenései (A gránit és a gneisz ösz-

szetétele. A földpát, kvarc és csillám külön előfordulása. A bazalt, riolit és egyéb kiömlési 

magmás kőzetek.)  

• Az üledékes kőzetek, jellegzetes fajtái, felhasználásuk (mészkő és rokonai) •A metamorf 

kőzetek, jellegzetes fajtái, felhasználásuk (palák).  

• Drágakövek, amelyek az őskőzetben, amelyek a mészkőben, illetve a vulkanikus kőzet-

ben fordulnak elő. A drágakövek feldolgozása.   

• Ásványlelőhelyek és ipari vonatkozásaik.  

• Az ásványtannal kapcsolatban főleg kirándulásokat teszünk érdekes lelőhelyekre, és ha 

lehet, drágakőcsiszoló műhelybe.  

 

Nyilvánvalóan lehetetlen az összes téma feldolgozása, de meg kell találni az egyensúlyt, 

amely a lehető legjobban bemutatja az egészet.  

 

7. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A 7. és 8. osztályban történik meg a tanításban az átmenet a gazdasági ágazatoktól (mező-

gazdaság, ipar, kereskedelem) a Föld különböző területeinek kulturális viszonyainak megis-

mertetésére. Ez az egyik olyan hangsúlyeltolódás, amelyet ebben az életkorban Steiner a 

gyermekek számára megfelelőnek javasolt. Következő lépésként a történelem is szerephez 

jut a föld-rajztanításban: a 7. osztályban főként a földrajzi felfedezések kora kerül szóba, be-

leértve a ptolemaioszitól a kopernikuszi világképhez való átmenetet is. Ez érzékelteti a gyer-

mekekkel, hogy a Földről és az Univerzumról kialakított mai kép fokozatos változáson ment 

és megy át, és egyáltalán nem örök időkre kőbe vésett, megváltoztathatatlan rendszer. Azért, 

hogy a világ más részein élő népek jellemző vonásai és kultúrája ne csak az elmélet mezején 

maradjon, Steiner javasolta, hogy a gyermekek ezekre a kultúrákra jellemző képeket fesse-

nek, vagy ezekkel kapcsolatos más művészi, illetve gyakorlati munkákat készítsenek. Más 
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epochák is gazdagíthatók nagy felfedezők életrajzaival, valamint a világ más részeinek leírá-

saival.  

A felfedezések témakörével kapcsolatosan a látható égbolt csillagzatát tanulmányozzuk. 

Meg-figyeléseket végzünk, és a fő csillagképeket ábrázoló csillagtérképeket tanulmányo-

zunk.  

 

 

Javasolt témakörök:  

Mivel a 7. osztályban a történelemtanítás témája a felfedezések kora, indokolt lehet Ameri-

kát tanulmányozni a földrajzban is. Afrika is példaként szolgálhat a fekete-afrikai és az iszlám 

kultúrákból adódó kétpólusos jellegéből adódóan. A hangsúly a 7. osztályban az Óvilágra, a 

8. osztályban az Újvilágra helyeződik. Kiemelhetjük az európai gyarmati rendszerhez kötődő 

történelmi helyzetek (a mezőgazdasági nyersanyagok - gyapot, rizs, búza, kávé, tea stb. – 

származása) és a gyáripar közötti kapcsolatot. Ezeket sorjában összefüggésbe hozzuk a kli-

matikus zónákkal: például: Délkelet-Ázsia – rizs, gumi, keményfák, észak-amerikai préri – 

búza, Karib-szigetek – banán, Dél-Amerika – marhahús, Ausztrália – gyapjú és bányászat stb.  

A 7. osztályos csillagászat epocha során megfigyeljük az éjszakai látható égboltot, és a látható 

csillagképeket. Leírjuk a bolygók megjelenését és útját, és megfigyeljük a Hold ciklusait.  

 

Két javasolt téma bemutatása:  

AFRIKA:  

Afrika fő földrajzi régióit jellemezzük a klimatikus, a topográfiai és a vegetációs zónák szem-

pontjából:  

• Észak-Afrika, Nyugat-Afrika és az egyenlítői övezetek, a Szahara és a Száhel-öv, Kelet- 

Afrika, valamint Dél-Afrika.  

• Különböző életformák a fekete-afrikai és az iszlám-afrikai különféle vegetációs zónákban 

(pl. pigmeusok és esőerdei emberek, nomád pásztorok, szamburuk, maszájok, farmerek 

és ültetvényen dolgozók, oázislakók, bányászok).  

• A különféle vallások és tradicionális afrikai társadalmak továbbélése.  

• Franciaország, Anglia, Hollandia és Németország, mint gyarmatosító Afrikában. Afrika a 

gyarmatosítás után. Világnézeti különbözőségek.  Példák a fejlődő országok és a fejlett 

világ gazdasági kapcsolataira. Az éhínség és a polgárháború problematikája Afrikában, 

feszültségek a törzsi rendszer és a modern kereskedelmi érdekeltségek között Nyugat- 

Afrikában, multikulturális társadalmak Dél-Afrikában, stb.  

 

ÁZSIA:  

• A fő földrajzi régiók, úgymint a Himalája, illetve Hindukus, az Indiai szubkontinens, Ti-

bet, illetve a Mongol fennsík, Észak- és Dél-Kína, Délkelet-Ázsia, Thaiföld, Fülöp-szigetek, 

Indonézia, Japán, Korea.  

• Nagy tájegységek kulturális és földrajzi polaritása (a buddhizmus, hinduizmus, iszlám és 

kereszténység Ázsiában). A délkelet-ázsiai szigetvilág, Kelet-Ázsia óriási népessége, a 
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csendes-óceáni partvidék gyorsan fejlődő régiója, valamint az ázsiai kistigrisek gazdasági 

sikerei.  

• Miként változik az ázsiai emberek szerepe a mai világban? Kína és a csendes-óceáni part-

vidék országainak jövője a globális gazdaság viszonylatában.  

• Az esőerdők kizsákmányolásával kapcsolatos viták.  

8. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Mivel egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek a világgal, a 8. osztályos magukénak érzik a világ 

problémáit. Ez fordítva is igaz, hiszen saját problémáikat a „világ” problémáiként élik meg. 

Így különösen a földrajztanításban kell ügyelni az „én és a világ” kölcsönhatására. A 8. osztá-

lyos földrajztanítás másik megközelítése az, hogy hol fordulnak elő metamorfózisok, polari-

tások és megerősítések a földrajzi jelenségekben.  

A 8. osztályban további téma az időjárás és változásainak törvényszerűségei.  

 

Javasolt témakörök:  

Csillagászat  

– Az ember világképének alakulása a kezdetektől az egyes történelmi korokon keresztül 

napjainkig  

– A Nap-rendszer és bolygói, a Tejút-rendszer és más galaxisok  

– A világűr egyéb jelenségei: üstökös, meteor, fekete lyuk  

– Az északi és a déli félgömb csillagképei  

– Híres csillagászok, a világűr utazói  

Meteorológia  

•A felhőképződmények megfigyelése és lefestése. Meteorológiai adatok leolvasása külön-

böző eszközökről (barométer, szélzsák stb.) és táblázatba foglalása: csapadékmennyiség, pá-

ratartalom, légnyomás, szélsebesség stb. Magas és alacsony légnyomás, időjárási frontok. A 

klíma és a nappal-éjszaka hosszának hatásai az egyes népek kultúrájára és életvitelére (sark-

vidéki, északi, mediterrán, sivatagi stb.).  

 

AMERIKA 

Észak- és Dél-Amerika felszíne sok hasonlóságot mutat. Mindkettő nyugati partvidékén ma-

gas hegységek emelkednek, északi és keleti területeiken ősföldek találhatók. Középső vidé-

keiken alföldek alakultak ki. 

• Jellegzetes észak és dél-amerikai tájak bemutatása 

• Kulturális hagyományok pl. indián, mexikói stb..  

• Észak és dél ellentéte növényvilágában és gazdasági fejlettségében 

• Nagyvárosok-világvárosok szerkezete-ipara 

 

AUSZTRÁLIA  

• Fekvése, felszíne és éghajlati viszonyai  
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• Különleges élővilága: az eukaliptusz fák és a koalák, a szavannákon élő kenguruk, a tüs-

kés bozótos és a sivatag világa  

• A kontinens felfedezése és az európaiak betelepülése, az őslakosság helyzete, kultúrája  

• Városai, mezőgazdasága és ipara  

 

ÓCEÁNIA  

Az ezer sziget világa: Melanézia, Mikronézia, Polinézia, Új-Guinea, Új-Zéland természeti 

adottságai, éghajlati viszonyai. Az őslakosok életmódja, kultúrájuk.  

 

Ha a 7. osztályban Amerikát tanulmányozták, akkor most földrajzi és gazdasági szempontból 

össze lehet hasonlítani Afrikát és Európát vagy Európát és Ázsiát.  

 

9-12. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok a 9-12. osztályban:  

 

A felső tagozatba való átmenet együtt jár a tanár tevékenységének megváltozásával. Míg az 

osztálytanítói időszakban a gyermek lelke igényelte a legtöbb odafigyelést, felső tagozaton a 

gondolkodó szellemet kell felébreszteni benne.   

A tanuló olyan eszméket keres ebben az időszakban, melyek saját tevékenységén keresztül 

az ideálok megtalálásához vezeti őt. A felső tagozatos tanuló nemcsak azt várja el tanáraitól, 

hogy szakember, hanem azt is, hogy hiteles személyiség legyen, akinek ideálja munkájában, 

sőt, saját életében gyökerezik.  

A nevelés központi feladata mindazonáltal, hogy megerősítse az ’Én’-t, minden egyes tanuló 

szellemi magját. Az oktatás során azt próbáljuk elősegíteni, hogy az ’Én’ integrálódjék a test 

organizmusaiba, hogy önnön ritmusára találjon, és hogy olyan képességeket alakítson ki, me-

lyek segítségével kifejezheti önmagát, illetve szociálisan érzékeny viszonyt alakíthat ki a vi-

lággal és a többi emberrel.   

A felső tagozatban a földrajztanítás feladata, mint minden más tantárgyé is, hogy figyelem-

mel kísérje a tanuló fizikai, lelki és szellemi fejlődését. Ebben az időszakban egységes egész-

nek 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).  

Kerülni kell a teljesen absztrakt ismeretek átadását és a fizikai-matematikai oksági láncolatok 

túlhangsúlyozását. Nem a körülmények, hanem a folyamatok leírása a fontos, melyek a kü-

lönböző régiók népességének kulturális helyzetére vonatkoznak.  

A felső tagozatban a földrajztanításnak ökoföldrajzzá kell továbbfejlődnie. Példákkal kell be-

mutatni 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 
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(a gyarmatosítás és újragyarmatosítás hatásai az ökoszisztémákban, a társadalmi és kulturá-

lis rendszerekben).   

A felső tagozat vége felé a földrajz ’a Föld fejlődésének tanává’ változik át. Ha tanulunk az 

őshonos lakosság képességeiből, azzal a ’partneri viszony a természettel’ szemlélet első mag-

jait vetjük el. Egy emberléptékű társadalmi rend szempontjai a jövő perspektíváját tárják a 

diákok elé.  

 

9. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Steiner kifejezésével élve, elérik a „Földi érettséget”, és testileg jobban hat rájuk a gravitáció. 

A biológiában például ebben a korukban az emberi test „legföldiesebb” részeiről, a csontváz-

ról és az érzékszervekről tanulnak. A földrajzban ennek a „Föld vázszerkezete”, vagyis a kő-

zetek világa, valamint a kontinensek és kialakulásuk (a Föld szilárd kérge) felel meg. A döntő 

tényező itt az az elevenség, amellyel a teleologikus erők magyarázhatók.   

A kontinentális mozgásoknak, a hegyek kialakulásának, a vulkáni tevékenységnek, a vetődé-

seknek és földrengéseknek a makrociklusait dinamikus folyamatokként kell felfogni, nem 

szabad redukálni absztrakt és emiatt meg foghatatlan diagramokká, grafikonokká. A tanuló 

legyen képes átérezni például a vetődési árok kialakulásának háromdimenziós erőit, amit 

egész testükkel ragadnak meg, nem pedig pusztán értelmükkel fognak fel.   

Ezt nevezzük életteli, résztvevő tanításnak, amely finomítja a természet 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.  

 

Javasolt témakörök:  

• A kontinensek és az óceánok formája, elhelyezkedése és felosztása.  

• A gyűrthegységek morfológiája és kialakulása.  

• A Földön végigvonuló hegyláncok, vetődési árkok, vulkánok, óceánközépi hátságok, és 

mélytengeri árkok, a Föld „hegységkeresztjei”.  

• A kontinensek egymástól való távolodásától a kőzetlemezekig.  

• Ásványtan, az ásványképződés ritmikus folyamatai.  

• A Földtörténet rövid áttekintése. 

 •  A geológiai rétegek, mint a földtörténet tanúi, mutatják a korábbi jégkorszakokat, vala-

mint az eljegesedés hatásait.  

• Az erózió, mint a Föld formakincseinek alakítója. 

Várható eredmények: 

 A diák legyen képes megérteni a Naprendszer kialakulását, és a Föld, sajátosságait a boly-

gók rendszerében. 

 Ismerje meg a lemeztektonika alapjait, valamint a kőzetlemezek mozgásainak típusait. 

 Tudja bemutatni a hegység-képződés folyamatát, és szerepét a Föld domborzati viszo-

nyainak kialakításában. 

 Tudja értelmezni a kőzetek körforgásának folyamatát. 
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 Tanuló ismerje meg vulkáni tevékenység főbb típusait és szerepét 

 

10. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A 9. osztályos tanuló viszonylag homogénnek látja a Földet. A 10. osztályban megkezdődik 

ennek a széthullása, néha egymásnak ellentmondó képekké. A tanuló elveszthet valameny-

nyit a magabiztosságából, és elkezd kételkedni dolgokban. Egyidejűleg elkezdi felfedezni sa-

ját belső lelki világát, és fokozódó éleselméjűséggel közeledik a világ jelenségeihez.   

A biológiában ekkor a legélettelibb szerveket (a mellkasi és a hasi szerveket) és azok műkö-

dési folyamatait tanulja, melyek a lelki világra is hatnak. A földrajzepochában a Földet magát 

élő szervezetnek tekinti, melynek folyamatai a Föld mélyében, a szilárd kéregben, a víz- és 

levegőburokban, sőt a világűrben mennek végbe, melyek közül a legritmikusabbakat érde-

mes tanulmányozni.  

 

Javasolt témakörök:  

 

• A Föld burkai: a litoszférától a sztratoszféráig.  

• A Föld belső szerkezete.  

• A lemeztektonika elméletének szerepe a kőzetlemezek mozgásában.  

• A vizek mozgásfolyamatainak jellemzői: folyók és óceáni áramlatok, mint a Föld élő szer-

vei: mélyvízi és felszíni áramlatok felcserélődése.  

• Az óceáni áramlatok és a klíma közötti összefüggések, pl. a Golf-áramlat, a passzátszél, 

az el Niño stb.  

• A légkör rétegei, meteorológia ismeretek (gyakorlati feladatokkal).   

• A Föld szélrendszereinek éghajlat módosító hatása.   

• A Föld mágneses mezeje és hatásai.  

• A klíma és a vegetáció kölcsönhatása: a Föld ökoszisztémája egy szervezet szerveiként.  

• A Föld mozgásai és ritmusai.  

Várható eredmények: 

 A diák ismerje meg a légkör összetételét, és szerepét a miden napi életünkben. 

 Tudja alkalmazni az időjárási fogalmakat. 

 Ismerje fel a vízburok fontosságát, és hatásait a víz körforgásában. 

 Rendelkezzen ismertekkel a globális felmelegedést kiváltó okokról, és annak várható kö-

vetkezményeiről. 

 Tudja bemutatni, hogyan működik a Föld, mint élő organizmus.  
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11. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A 11. osztályban a tanuló jelentős lépést tesz önmaga megtalálása felé.  

Saját belső gondolkodási-, érzelmi- és akaratereje iránti bizalmuk 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.  

A biológiában például a sejtek világába, az egysejtű élőlények, azaz az elképzelhetetlenül 

apró lények világába nyer bepillantást.  

A földrajz keretében megtartható egy csillagászat epocha, lehetővé téve, hogy a tanuló be-

lépjen a határtalan birodalmába.  

Másrészt viszont a térképészet eleget tesz a tanuló új absztrakciós képességének azzal, hogy 

a háromdimenziós földet egy kétdimenziós lapon kell ábrázolni. (Steiner az ilyen életkorú 

tanuló számára javasolta a földmérés epocha folytatásaként a térképészetet).  

A speciális földrajzi téma ebben az osztályban az ökoföldrajz, amely a világűr, a földfelszín 

domborzata, a klíma, a vegetáció, és az ember kölcsönhatásait vizsgálja.  

A (Föld burkairól szóló) 10. osztályos földrajz epocha folytatásaként a mostani epochának 

több gazdasági és társadalomföldrajzot kell tartalmaznia.  

Ennek nem szabad kizárólag a hanyatló tendenciákra koncentrálnia, mint pl. a szennyezések 

és az ökológiai pusztítás, hanem meg kell mutatnia a Föld megújításáról szóló tanulmány 

kezdetét. Például a növekvő biológiai eltérések pozitív hatásai az ökoszisztémákra a földmű-

velés néhány hagyományos formájában, vagy a modern földgazdálkodási programok hatásai.  

Meg kell vitatni az egész koncepciót, hogy mi számít egészségesnek egy ökoszisztémában, 

hogy világossá váljon: nem az az egyetlen válasz, hogy a természetet magára kell hagyni, 

hogy elviselhető módon élhessenek emberek a Földön. Az egész éven tartó technológia tan-

tárgy segíthet e tematika elmélyítésében.  

 

Javasolt témakörök:  

• A Föld tájainak zónái, mint ökoszisztémák, valamint a biológiai eltérések jelentősége.  

• Az emberiség gazdasági fejlődésének fokozatai a történelmi folyamatok tükrében.  

• Gazdasági javak és hasznosításuk, világkereskedelem.  

• A fejlődő országok elnyomorodása a kizsákmányoló gazdálkodás következtében.  

• Egy igazságos gazdasági, ill. társadalmi rendszer szempontjai.  

• A mai ökológiai szemlélet példái és értékelésük.  

• Jövőbeli feladatok. •A modern csillagászat és kozmológia szempontjai (tanítható a 12. 

osztályban is).  

Várható eredmények: 
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 A diák legyen képes bemutatni a földrajzi övezetesség kialakulásának szempontjait. 

 A tanuló tudja jellemezni a mezőgazdaság fejlődését a kialakulásától napjainkig. 

 Tudja összehasonlítani a különböző gazdasági szinten álló országok fejlődését. 

 Legyen jártas különböző ökoszisztémák felismerésében.  

 Mutassa be az Európai Unió fejlődését kialakulásától napjainkig. 

 

 

12. OSZTÁLY 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A tanulók látóhatára kitágul a 12. osztályban. Jobban látószögükbe kerül saját életfeladatuk, 

de a világ problémáira is nagyobb felelősségtudattal tekintenek.   

Az érettség felé tett lépésükkel a tanítási módszer megváltoztatását igénylik. Áttekintést 

akarnak kapni, keresik a kapcsolódásokat más tantárgyakkal, és megvitatják a technikai for-

radalom életstílusát.   

Iskolaévei végére a tanulókban tudatosulni kell, hogy az emberiségnek partneri viszonyban 

kell lennie a természettel, és ebben minden egyes embernek tevékenyen ki kell vennie a 

részét.  

 

Javasolt témakörök:  

 

• A Föld természetföldrajzi és kulturális földrajzi felosztása.  

• Korai előemberfajták, a Homo sapiens megjelenése; az ember fejlődésének jelentősége 

a bioszféra szempontjából; nyelv, technika, kultúra, vallás és történelem, mint a külön-

böző népek és nemzetek létrejöttének meghatározó tényezői.  

• A társadalom földrajzi és kulturális eredete.  

• Népességváltozások, és amit a föld lehetővé tud tenni: éhezés és gazdagság.  

• Sikeres projektek és kezdeményezések. Példák a Föld iránti felelős bánásmódra, figye-

lemmel a természetre és a társadalmi-kulturális szerkezetre.   

Várható eredmények: 

 A diák tudja jellemezni a gazdasági élet legfontosabb ágait, ágazatait, mutassa be szere-

pük, jelentőségük változását. 

 Tematikus térképek segítségével tudja bemutatni a környezetkárosító tényezők földrajzi 

megjelenését. Következtessen ezekből a globális veszélyek kialakulására. 

 Legyen képes bemutatni a világgazdasági pólusok helyét, szerepét a világ társadalmi-gaz-

dasági rendszerében, kapcsolatukat a fejlődő világgal. 
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13. OSZTÁLY  

 

Célok, követelmények:  

 

A kötelező érettségi tárgy óráit a pedagógiai programban meghatározott módon heti rend-

szerességgel tartjuk. A 13. évfolyam képzését így illesztjük a rendelet alapján meghatározott 

két-szintű érettségi rendjéhez és a GÉV által meghatározott követelményekhez. A szaktanár 

feladata, hogy a kötelező érettségi tárgyból az általa választott érettségi témakörökhöz kap-

csolódó tananyag megtanulási rendjét kialakítsa, illetve a Waldorf képzésből fakadó eltéré-

sek kiegyenlítését megvalósítsa.  

Az alábbi témakörökből szintén a pedagógiai programban kifejtett módon (harmadolva a 

tan-anyagot) a választott érettségi tárgyból a három vizsgaidőszakban az érettségi előfelté-

teleként kell sikeres vizsgát tenniük a diákoknak. A témaköröket a Pedagógiai Program (I. 

számú melléklete) tartalmazza.  

 

TERMÉSZETRAJZ ÉS BIOLÓGIA  

 

Megközelítési szempontok és célok:  

 

A Waldorf-iskolák tantervének teljes felépítése mélységesen ökológiai jellegű.  

Az egésztől a részek felé haladó tanítási módszer maga is megerősíti ezt, és bátorítja a gyer-

mekeket, hogy fejlődésük során megtartsák a legszélesebb rálátást a tanulmányaikban. Pél-

daként: az óvodában cselekvő tudatossággal élik át az évszakokat, a középtagozatban annak 

a bölcsességnek az érzékelésével, melyet a növények és az állatok bonyolult kapcsolatai fed-

tek fel, a felső tagozatban pedig megbecsüléssel, melyet az vált ki, hogy rájönnek: az analiti-

kus gondolkodás és a holisztikus gondolkodás mindegyike különbözőképpen járul hozzá, 

hogy az életfolyamatokat megértsük.  

A különböző osztályokban biológiából felvetett témák szervesen beleillenek az egész iskolán 

végigvezető tantervbe, tudat alatt táplálva az egészen belüli egységérzetet.   

A Waldorf-tanterv más aspektusaihoz — például a hagyományos iskolák által az 1. osztályban 

tanított íráshoz és olvasáshoz — hasonlóan, egyes tárgyak vagy témák jól tapasztalhatóan a 

szokásosnál lényegesen később jelennek meg az oktatásban. Mindazonáltal, az íráshoz és 

olvasáshoz hasonlóan, csak a felszínes szemlélő számára tűnik a készség megkésettnek, a 

hozzáértő, alapos szemlélő viszont látja, hogy a későbbiekben csírázó és a szokásosnál gyor-
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sabban növekvő, tudatos képességek magjai részére a talaj alapos előkészítése folyik. A tan-

terv és a tanítási folyamat gazdagságát és mélységeit nehéz a növekvésnek ehhez hasonló 

metaforái nélkül elmagyarázni.  

 

AZ ÓVODÁBAN  

 

A Waldorf-pedagógia felismerte, hogy az egészen kis gyermek tudata minőségileg különbözik 

a felnőttekétől, de még a nagyobb gyermekekétől is. Teljesen másként választja el magát a 

világtól, és érzékeli e kettő közötti távolságot. Tudata sokkal inkább a környezetén és a fi-

gyelmét felkeltő dolgokon belül, érzéki benyomásokkal mélyen átitatva helyezkedik el, és 

végtagjai mozgatásával, utánzással játssza ki magából.  

A biológia bármilyen tanulmányozása igényli az intenzív élmények általi megalapozást, de 

modern életvitelünk nem sok időt enged kisgyermekeinknek, hogy aktívan vegyenek részt 

természetes és élő környezetünkben.  

A Waldorf-óvoda számtalan módon lerakja ennek alapjait.  

Ünnepeink megtartása a Föld, a Hold és a Nap ritmusát részévé teszi a gyermekvilágról szer-

zett benyomásainak.  

A kreatív játékkal (például a fával, gyapjúval, vízzel és homokkal végzett munkákkal) töltött 

idő gazdag érzékszervi tapasztalatot nyújt, amely fejleszti a későbbi évekbeli megfigyelések 

pontosságát.  

Az óvónőknek az óvoda belső és külső környezetének szépsége és rendje iránti figyelme elő-

segíti, hogy ugyanez a tulajdonság kialakuljon a gyermekekben is. Ez elmélyül bennük, és 

táplálja a természet tanulmányozása során a későbbiekben megnyilvánuló tisztelettudó at-

titűdöt, alaposságot, pontosságot.  

A történetek, a mesék, a versek, és a művészi tevékenységek fejlesztik képzelőerejüket, mely 

nélkül a tudományos módszer alapjainak lerakása meddő próbálkozás, és amely nélkül a gon-

dolkodás azon holisztikus jellege, mely az élővilág komplex felfogása terén szükségszerű, 

visszamarad.  

 

1. 2. ÉS 3. OSZTÁLY  

 

Az ezen osztályokat átható hangulat magában hordozza a biológiához tartozó összes témát. 

A gyermekek fejlődésének e szakaszai során kiválasztott történetek tükrözik a kisgyermekek 

és az élővilág folyamatosan változó kapcsolatát.  

Az 1. és a 2. osztályban a történetek az átváltozás témakörével foglalkoznak, a béka királyfivá 

változik, a nádszálból előpattant királykisasszony. Ezek a történetek lehetővé teszik, hogy a 

gyermekek megértsék az állatok nyelvét, és megismerjenek más lényeket - manókat, tündé-

reket -, akik titkokat őriznek és életet védenek. Az ilyen fantáziaelemek nem szeszélyes hó-

bort szüleményei, ezek alapozzák meg az állatok és növények közötti viszony komplexitásai-
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val és útvesztőivel az egészséges érzületű kapcsolatot. Sőt a bioszféra rejtett tulajdonságai-

hoz is – amiket később, a felső tagozatban, a világos gondolkodás segítségével tanulmányoz-

nak – közelebb visznek.  

A 3. osztályban a teremtés történetei teljességében ábrázolják a Föld, a növények, az állatok 

és az ember eredetét. Más történetek arról szólnak, hogy egyes személyek, vallásos emberek 

vagy szentek milyen különleges viszonyban vannak az állatvilággal (Szent Ferenc). A mező-

gazdasági epochában a gyermekek megismerik, miként dolgozik a paraszt a természet erői-

vel. A szántáson, a vetésen és a betakarításon túl még rengeteg feladat van: élő sövényeket 

telepíteni, kerítéseket állítani, bárányokat gondozni, víztől mentesíteni földterületeket és 

gyomtalanítani a terményt.  

Javasolt témakör: Földművelés epocha: (1 x3 hét) 

Az ember és a föld: a földműves és a termőföldön végzett munka, a lóval szántás, a boroná-

lás, a vetés (különféle gabonafajták), az aratás, a cséplés, az őrlés, a kenyérsütés, a kapás 

növények, a betakarítás, téli tárolás 

Mindezek bevezetőül szolgálnak az élővilág elkövetkező évekbeli tudatosabb tanulmányozá-

sához, valamint annak tudatalatti megerősítéséhez, hogy a Földre tekintettel levő és az azt 

óvó ökológia etikai alapja: az emberek erkölcsi fejlődése.  

 

4-8. OSZTÁLY  

 

A gyermek fejlődésében a kilencedik életév körül határozottan érzékelhető határvonal mu-

tatkozik: a 4. osztálytól a gyermekek nagyobb távolságot érzékelnek saját maguk és más em-

berek, valamint a környező világ között. A képzelőerőt még mindig nagyon megmozgatja egy-

egy történet, de annak tartalma már pontosabb leírást igényel. Az élővilág megfigyelése és 

leírása – amely kombinálja a pontos részleteket és a növény vagy állat karakterének érzéke-

lését, valamint a környezetet, amelyben élnek – hidat képez a 6. 7. és 8. osztályhoz. A 4. 

osztályban egy tehén jellemzése például lehetővé teheti, hogy fizikai formájának részletei-

ből, mozgásából, táplálkozásából és egész életmódjából kibontakozzanak az állat sajátossá-

gai. A tekintete, a mozdulatai, a rágása, a fogai, összetett gyomra, emésztőképessége, amely 

a nem sokat ígérő táplálékból nagy mennyiségű tejet produkál, a borjú megszületése és fej-

lődése - mindezek a tulajdonságok sokkal többet jelentenek, mintha egyszerűen „növényevő 

emlősállatként” definiálnánk a tehenet. Ezek lehetővé teszik az érzelmi kapcsolat kialakulá-

sát a tehén iránt, amely se nem szentimentális, se nem fantáziába illő, hanem egészséges 

egysége a művészi beleérző képességnek, valamint a pontos megfigyelésnek. Ez magába fog-

lalhatja annak lehetőségét is, hogy az illető teremtmény viselkedésmódja olyan belső tulaj-

donságokat is megjeleníthet, mint amilyen a mohóság, a hűség, a büszkeség, a ravaszság és 

az eltökéltség. Egy gyermek fejlődésének ezen a szintjén helyénvaló lépés az objektivitás felé, 

ha a gyermek felismeri: embernek lenni azt jelenti, hogy tudatában kell lenni ezeknek a tu-

lajdonságoknak, és egyensúlyban kell tartani őket.  
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Az 5. osztályban például a tölgyfáról tanulunk: az egyedülálló jellegzetességekkel és jellem-

zőkkel rendelkező növény életszerű leírása, lefestése, és a hozzá kapcsolódó versek a gyer-

mekeket saját élményeik által vezetik el a megfigyelés pontosságához, amely nem degradálja 

a tölgyfa lényegi természetét egy üres kategóriába: „lombhullató fa”. Bár intellektuálisan 

pontos lehet a rendszertani besorolás hangsúlyozása — amely széles körben elterjedt „kul-

csok” segítségével határozza meg a fajokat —, az emlős/hüllő stb. definiálása, és az elkülöní-

tett és felboncolt “egyedek” tanulmányozása az analitikus gondolkodás egyoldalú használa-

tára utal. Ha ilyen korán kerül sor ezekre a tanulmányokra, az tönkreteszi a holisztikus gon-

dolkodás megalapozását és azt a természetes empátiát, amellyel a gyermekek az élővilág 

felé fordulnak.   

A 6. osztályban az ásványtan, a 7. osztályban az egészség- és táplálkozástan témái, a 8. osz-

tályban az emberi test tanulmányozása egyre inkább igénybe veszi a diákok saját megfigye-

léseit. A hangsúly sokkal inkább az általuk tapasztalt jelenségen van (közvetlenül megfi-

gyelve, vagy a tanár magyarázatai által), nem pedig a jelenkori tudomány legfrissebb elmé-

letein. (l. a kémia tantárgy bevezetőjét.)  

A kertépítés olyan tevékenység, amely kilép az osztályban található növények általános gon-

dozásából: egy kis földdarabot művelnek meg, ahol virágok és zöldségnövények nevelhetők, 

komposzt készíthető, és a föld iránti felelősség gyakorlati úton felkelthető. Az összes biológia 

epochához hetenkénti szakórák kapcsolódhatnak végig a 8. osztályig.   

 

4. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Az epocha fókuszában az emberi lénynek az az egyedülálló tulajdonsága áll, hogy nagymér-

tékben mentes az állatvilágra jellemző ösztönös viselkedéstől, hogy teste nem specializáló-

dott olyan módon, ami az állatok számára lehetővé teszi, hogy olyan kifinomult módon élje-

nek a környezetükben. Az emberi lét öntudata részben azoknak az élettani jellemvonásoknak 

a harmonikus egyensúlyából fakad, amelyek az állatvilágban ettől az egyensúlytól eltolódva 

a specializálódás alapjait képezik. Ezt tükrözi például az emberi kar és kéz használhatósága, 

mozgásuk szabadsága, amely a nem specializálódott ízületeknek és ujjaknak köszönhető. A 

hüvelykujj és a tenyér egymással szembefordíthatósága, valamint az az adottság, hogy az 

emberi karok szélesre tárhatók, ebből erednek.  

Az egyes állatok jellemzésénél ezt a megfigyelési módot kiterjeszthetjük. Könnyen belátható 

például, hogy az anyagcsererendszer különleges, egyoldalú jelentőséggel bír a tehén vagy a 

többi kérődző esetén. Az örökké mozgó egér vagy más rágcsálók érzékei különösen élesek - 

a mezei pocok idegrendszere érzékenységének következtében mindig remeg. A tengeri sün-

nek nagyon hangsúlyos „fej-formája” van, míg közeli rokona, a tengeri csillag inkább  

„végtaglénynek” mutatkozik. Nincs szándékunkban, hogy elméletként adjunk közre ilyen 

összehasonlításokat, pusztán azért alkalmazzuk ezt a megközelítést, hogy egységben érezzük 
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azt, ami nyomasztó sokféleségnek látszik, s hogy mindezt művészi és értelmes módon kap-

csoljuk össze az emberrel.  

A gyermekeknek mindenekelőtt a felegyenesedésben, a kéz szabaddá válásában, a beszéd 

erejében és az öntudat megjelenésében kell átérezniük azt, hogy mi igazán emberi.  

Rudolf Steiner sok példával illusztrálta, hogy az emberi test élettanának belső dinamikus hár-

massága miként mutatkozik meg egyoldalúan az állatvilágban. Írásai elmélyítik ezt a megkö-

zelítést, mely magába foglalja az emberi lény spirituális alapját, ugyanakkor a lehető legszé-

lesebb áttekintést biztosítják a tanárnak, amelyből taníthat, és példákat hozhat fel az osz-

tályban.  

 

Javasolt témakörök:  

 

• Az emberi fej és végtagok polaritása, a közvetítő elemként szolgáló törzs.  

• Ismert és kevésbé ismert állatok kis csoportja, melyet alapként használunk a fentebb 

említett jellemzések kidolgozásához, a környezethez fűződő viszonyok kibontásához. 

Például: a tehén, az egér és az oroszlán (vagy hasonló családba tartozó állatok) illuszt-

rálják a különböző irányú tendenciákat, de ugyanezt teszi a víz alatti világ területén a 

nyolckarú polip, a csiga és a tengeri sün is. Sokkal jobb, ha csak néhány, jól kiválasztott 

állatról szereznek a gyerekek gazdag tapasztalatokat, hiszen túl sok állat leírása azt a 

veszélyt hordozná magában, hogy az órák puszta „természetrajz” órákká válnának, ami 

értéküket jelentősen csökkentené.  

• Különböző állatok végtagjainak megfigyelése alátámasztják az emberi karral kapcsola-

tos korábbi fejtegetéseinket.  

• Az emberi kéz és kar, mint az emberi szabadság jelképe - nem élettani szempontból, 

tehát nem az ízületek és csontok, hanem a gesztusok és a mozgások megjelenítése. 

Hasonlóképpen az emberi láb, a combcsont és a gerincoszlop viszonya, a felegyenese-

désben játszott szerepe is elvezet az emberi lény kivételes voltához.  

• Példák arra, miként ellensúlyozzák technológiai és kulturális eredmények az emberi 

test korlátait.  Az ásó vagy a repülőgép megmutatja: az emberi találékonyság elérte azt, 

amit ösztönös viselkedésükkel és specializálódott végtagjaikkal a borz, vagy a madarak 

elérnek.  

• Állatok, amelyek alapvető lelki sajátosságokat és belső készségeket mutatnak: a sas, 

amely képes hatalmas távlatokat áttekinteni; a bika akaratereje; az oroszlán erejének, 

ruganyos kecsességének és bátorságának egyensúlya.  

Az állatvilág ilyetén jellemzése folytatódik az 5. a 6. a 7. és a 8. osztályban is. Az állatvilágból 

merített témákkal együtt változik a módszer is, a jellemzéstől a természet-megfigyelésig, 

ahogy a 8. osztályhoz közeledve a diákok egyre inkább használják az ok– okozati gondolko-

dást. A hangsúly továbbra is a tulajdonságokon, az állatok, illetve az állatok és az emberek 

közötti eltéréseken és kapcsolatokon van, mindez megfigyelés útján, ezzel elkerülhető a szo-

kásos nehézkes darwinista bizonygatás, ami minden állati viselkedést „túlélési stratégiaként” 

magyaráz.  
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5. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Ekkor a pubertás viszonylag nyugalmas időszakát élik át a gyermekek az ezt követő kamasz-

kor viharai előtt. Ez megfelelő időszak a növények tanulmányozásához, melyek növekedése 

és mozgásai a formák, a megnyilvánulások és a színek nyugodt szépségét sugározzák. A tisz-

telet, a hála és a fontosság érzésének át kell hatnia ezt az epochát, és el kell mélyülnie a Föld, 

mint élő szervezet iránti fogékonyságnak is.  

Mindegyik növényt a tájjal, a talajjal és a klímával összefüggésben kell vizsgálni. Egy cserép-

ben lévő növény, vagy ami még rosszabb, egy kivágott és mikroszkóp alatt vizsgált növény az 

elszigeteltségről és a darabokra szakadásról árulkodik, ilyen típusú vizsgálatokat csak a felső 

tagozatban végzünk. Ebben az életkorban a gyermekeknek a Földet borító növényzet sokféle 

formáját kell tisztelettel figyelniük, tipikus növényfajok gesztusait, a rovarokkal és a talajjal 

való kapcsolatukat, és a magból virággá fejlődésüket, terméshozatalukat. Amíg a növények 

megfigyelése, megnevezése fontos mozzanat, addig a fajok bármiféle szisztematikus megha-

tározása átvágja azt a meleg barátságosságot, amelyet a környékbeli fák és virágok megis-

merése teremtett. A növény részeinek elnevezéseit is megtaníthatjuk, ennek során azonban 

az 5. osztály érdeklődése szempontjából hasznos a gyökér és a szár, a levél és a virág, a mag 

és a gyümölcs (termés) polaritására és kontrasztjára helyezni a hangsúlyt.  

A növények tanulmányozása csendet, nyugalmat, pontos megfigyelést, a növekedési mozgás 

észleléséhez való érzéket, és az alakváltozások és a szervek átalakulásának helyes megítélé-

sét igényli. Goethe növényekről szóló tanulmányai, valamint az ugyanazt az irányt követő 

jelenlegi kutatások az anyagok gazdag tárházát kínálják ahhoz, hogy a gyermekeket ilyen ho-

lisztikus megközelítés felé vezessük.  

 

Tematikai javaslat:  

 

Növénytan:  

• Ismerős helyi tájak és az ott honos növényfajták bemutatása. Lényeges, hogy a gyerme-

kek megtanulják a környéken fellelhető növények és fák közkeletű elnevezéseit.  

• A Föld különböző régióinak kontrasztja: sivatagi, erdei és tundra növényzet. A sarkvidék-

től az egyenlítő felé, illetve a trópusokon a hegy tetejétől lefelé történő haladási irány 

hasonlóságai.  

• Néhány fontos növényfajtát (pl. gombák, zuzmók, mohák, páfrányok) a virágos növé-

nyekhez viszonyítva sokkal inkább a forma gesztusaiként vizsgálunk, semmint részletes 

összehasonlításokat és evolúciós megfontolásokat tennénk ezekkel kapcsolatban.  

• Magok csírázásának és a növény növekedésének megfigyelése, most is nagyobb súlyt 

helyezve a formára és a megnyilvánulásra, mint a technikai részletekre.  
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• A gyökér, a szár, a levél és a virág fogalmait a különböző növényeknél fellépő polaritá-

sokon keresztül alkotjuk meg.  

• A fák, mint a növények és az állatok együttélésének helye; kapcsolatuk az időjárással, a 

talajjal és a tájjal. Faiskola telepítése, amelyet a következő iskolaévekben is gondozni 

kell, és amely a facsemeték megfelelő helyre történő kiültetésében csúcsosodik ki. Ez 

hosszú távú program lehet.   

Ami itt elkezdődik, az folytatható a 6. a 7. és a 8. osztályban, természetesen és gyakorlatiasan 

kapcsolódva a kertépítés tantervével. A földrajz és az ásványtan szintén tartogat lehetősége-

ket. A rendre visszatérő állattanepochához hasonlóan a növények kiválasztásának szempont-

jai és a tanítási módszer a 8. osztály közeledtével az egyre kauzálisabb gondolkodásmódhoz 

igazodik.  

 

Állattan: 

A 4. osztályos metodika szerint számtalan állatcsoport tanulmányozható részletesebben, 

megmutatva, hogy egyetlen csoporton belül is előfordulnak specializálódásként polaritások. 

Ezek lehetnek:  

 

A madarak  

• Ragadozó madarak kimagaslóan jó látással és hallással, úgymint a sasok, ölyvek, sóly-

mok, vércsék és a baglyok.  

• Dögevők, úgymint keselyűk és hollófélék.  

• Énekesmadarak.  

• Vízimadarak: hattyúk, libák, kacsák; tengeri madarak, úgymint albatroszok, sirályok, vi-

harmadarak, kormoránok; gázlómadarak, úgymint csigaforgató madarak, gémek; ping-

vinek és bukómadarak.  

• Földi madarak, úgymint tyúkok, strucc, emu.  

A ragadozók  

• Nagymacskák; összehasonlítva az oroszlánt a gepárddal – mint a nem specializáltat a 

specializálódottal; a trópusi őserdők nagymacskái a tigrisek, a hegyek lakói a vad-

macska és a párduc.  

• Farkasok és rókák.  

A növényevők  

• Hegyi kecskék, kőszáli kecskék.  

• Szarvasok; az agancs és a szarv összehasonlítása.  

• Zsiráfok és antilopok, specializált anatómiai felépítésük és legelési szokásaik.  

• Vízilovak, és rinocéroszok.  

A mindenevők  

• Medvék  

• Disznók  
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Tanulmányt lehet készíteni olyan állatokról, amelyeknek kicsi méretű, fejletlen utódaik van-

nak, és hosszabb időt töltenek nevelésükkel, és olyanokról is, amelyeknek nagyobb, fejlet-

tebb utódaik vannak, és rövidebb időt töltenek azok intenzív táplálásával.  

 

Minimális követelmények:  

 

• A gyermek ismerje a környéken élő növények közkeletű elnevezéseit.  

• Képes egy megfigyelt növényt karakterizálni, a növény részeit megnevezni.  

• Képes mind szóban, mind rajzban a növények fejlődésének fontos szakaszait megjele-

níteni.  

• Ismeri a növényvilág és az éghajlat közötti összefüggéseket, az évszakok váltakozásá-

nak hatását a növényvilágra.  

• Az állatok tanulmányozása során képes önállóan is feldolgozni a kijelölt témákat, finom 

megkülönböztetéseket tenni a hasonló állatok között.  
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Ne bántsd a virágot: Németh Ferenc, Seregélyes Tibor, OKTH kiadványa Mi virít itt? D. Aic-

hele, M. Golte-Bechtle, Ciceró Kiadó 1991.  

Élet a Földön: David Attenborough, Park. Kiadó 1991.  

Az élet erőpróbái: David Attenborough, Park Kiadó 1992.  

A Hal: Szemtanú sorozat, Park Kiadó  

A Madár: Szemtanú sorozat, Park Kiadó  

 

6. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Az ásványok tanulmányozása a tananyag központja ebben az osztályban, ekkor érik el a gyer-

mekek az „oksági küszöböt”, amikor gondolkodásuk azt keresi, hogy miként eredményez egy 

dolog „okként” egy másikat. A növény szerkezete, környezete és évszakonkénti életciklusai 

közötti összefüggést immár egyértelművé tehetjük.  

A geológia mutatja a talajtípusok, a hegyvidéki flóra és fauna fizikai alapját. A földrajz minden 

lehetőséget megad arra, hogy egyre jobban értékelhessék a klíma, a vegetációs zónák és a 

növénytermesztés gazdasági szempontjainak összefüggéseit, míg a fafaragás megjelenése a 

különféle fafajták tulajdonságaira vonatkozó tapasztalatokat nyújt a gyermekeknek. A 6. osz-

tállyal kezdődően a kertművelésnek kell közvetlen és gyakorlati úton bevezetnie a gyerme-

keket a növényvilág rejtelmeibe. A felső tagozatig rendszeres foglalkozásokra van szükség, 

hogy megfelelően folytatódjon a kert művelése. A hangsúly a talajművelésen, a virágok és 

zöldségfélék gondozásán, illetve a termény begyűjtésén van. A lehetőségek az iskola fekvé-

sétől, és a rendelkezésre álló forrásoktól függően változhatnak, de az elsődleges szükséglet 
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az, hogy fenntartsuk és fejlesszük a gyermekek kapcsolatát a növényvilággal. Az évek folya-

mán találkoznak a betakarítás, a komposztálás, a rovarirtás és a téli tárolás éves körforgásá-

nak gyakorlatával, valamint hosszú távú feladatokkal, mint például facsemeték nevelése, 

amikor is a magról csíráztatott és nevelt facsemetéket a felső tagozatban lehet elültetni.  

 

Tematikai javaslat:  

 

Állattan: Emlősök  

• Az elefánt – nagyon intelligens, társas állat, speciálisan fejlődött (kézként használt) or-

mánnyal és füllel; viszonya az emberhez.  

• A delfinek és a bálnák - az óceánok intelligens társas állatai.  

• A fókák - speciális vízi emlősök (nagy oxigéntelítettségű vér).  

• A kenguru - erszényes állat egyedien fejlődött lábformával.  

Hüllők  

• Kígyók - a gerinc felépítésének uralkodó minősége.  

• Teknősök - a megkeményedett bőrlemezek uralkodó minősége. Halak  

• Különböző édesvízi és tengeri halfajták ismertetése.  

• A lazacok és az angolnák vándorlása.  

• A túlzott halászat problémája.  

Férgek  

• Férgek – földigiliszta; szerepe a kertészkedésben.  

• Puhatestűek (Kagylók és csigák)  

• Ehető kagylók, közönséges tengeri kagylók.  

• Csigák. Rovarok  

• A növénytani tanulmányokkal kapcsolatban - a lepkék életciklusa.  

• A kertészkedéssel kapcsolatban - bogarak, fatetű stb.  

• A rovarok hármas tagolású megközelítésben: anyagcsere típusúak - a bogarak, idegi– 

érzékszervi típusúak - a lepkék, ritmikus típusúak - a méhek.  

• A méhek életciklusa - beleértve a méhek gondozását, a méhészetet - méz, méhviasz 

stb.  

• A hangyák és a hangyaállam  

 

Növénytan:  

Virágos növények  

• Egyszikű virágok – liliomok, a hagyma és a gyöktörzs Keresztes virágúak.  

• Fűfélék, ernyősvirágzatúak, pillangósvirágúak, katángfélék, és fészkes virágúak.  

• Ajakos virágúak, és más fészkes virágúak, a virágzatok tömörödésének példái.  

• Szarkalábfélék és rózsafélék, ezek változatai.  

Ezeknek a virágos növényeknek a fejlődése követhető egész éven át. Az évszakonkénti „éb-

redés” és „alvás” megtárgyalható.  

Minimális követelmények:  
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A gyermek minden témakör esetén mutasson egyre fokozódó pontosságot a megfigyelések 

terén, a leírások árnyaltságában.  

Tudjon összefüggéseket találni a kertben végzett tevékenységek és az élővilág általános tör-

vényszerűségei között.  

Ismerje fel a különböző állatok helyét az ember által művelt természeti világban.  

 

Bibliográfia:  

 

A természet ABC-je, Reader’s Digest Kiadó  

Csigák: Szemtanú sorozat, Park Kiadó Lepkék és pillangók: Szemtanú sorozat, Park Kiadó  

A Hal: Szemtanú sorozat, Park Kiadó  

A Madár: Szemtanú sorozat, Park Kiadó  

Gyakorlati madárvédelem: Schmidt Egon, Natura Kiadó, 1982.  

Vándorutak az állatvilágban: Mi Micsoda sorozat, Tessloff és Babilon Kiadó  

 

 

7. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Ebben az életkorban, a 4. és 5. osztályban középpontba került emberi lény már tudatos hang-

súlyt kap. Rudolf Steiner szerint az egészségről és a táplálkozásról szóló epocha az utolsó 

lehetőség arra, hogy merítsünk abból az egészséges ösztönből, amely megmondja, „mi a jó 

nekünk” az ételek közül, illetve az érzékek táplálása terén. Mielőtt az erősebb serdülőkori 

viselkedésmód magával ragadja a gyermeket, a szülői szerep és befolyás – amely a kisgyer-

meket irányította – most megerősítésre vár. Most még lehetőség van arra is, hogy érintsük 

a személyes higiénia és a szexualitás területeit.  

Az érzékeken keresztüli, a tüdőn keresztüli és az ennivaló általi „töltekezés” a témája ennek 

az epochának, ami így összeköti a diákot teljes környezetével, és az ifjú saját egészsége iránti 

növekvő felelősségtudatát is kibontakoztatja.  

Az életkornak megfelelő módon meg kell beszélni a diákokkal az emberi felelősség, beleértve 

a szexuális kapcsolatokat és az anyaság, apaság kérdéseit is. Meg kell vitatni olyan témákat, 

mint a fogamzásgátlás vagy a szerelem. Ezt egyszerűen a menstruáció alapjának elmondásá-

val, vagy a média és a tinédzser-magazinok témájáról folytatott vita továbbvezetéseként le-

het elkezdeni.  

Tematikai javaslat:  

Az érzékek ápolása: gyakorlati ismeretek a látással, a hallással, az ízleléssel és a szaglással és 

érintéssel kapcsolatban.  

A tüdő fontossága: alapvető ismeretek a szívről és a keringésről, elég részletesen ahhoz, hogy 

gyakorlatias legyen (pl. a légcső védelme a csillószőrökkel; a levegő és a vér közötti szoros 
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kapcsolat a tüdőhólyagocskák érzékeny membránjain keresztül) - de itt nem cél a részletes 

anatómiai tanulmányozás.  

Az étkezés fontossága: alapvető ismeretek az emésztőrendszerről, de az előbbiek szerint a 

hangsúly azon legyen, hogy milyen tényezőkre kell ügyelni az egészség tartós megőrzése ér-

dekében (pl. növényi rostok szükségessége a belek stimulálására, a táplálkozási ritmus szük-

ségessége, nehéz ételek után a testmozgás és a fürdőzés elkerülésének szükségessége). Fe-

hérjék, szénhidrátok, zsírok, ásványi anyagok és vitaminok, de mindezeket át kell járnia an-

nak az érzésnek, hogy az egészség több, mint ezen alkotóelemek számtani összessége. Kü-

lönböző táplálkozási filozófiák (pl. vegetáriánus, makrobiotikus); organikus táplálékok, gyors-

étkeztetés: a „fogyókúrák” eredményei: a rendszeres mozgás szerepe.  

Az alvás szükségessége és a napi tevékenységek kiegyensúlyozása.  

A fenti témákkal kapcsolatos betegségek (pl. tüdőrák, tüdőtágulás, elhízottság, anorexia, cu-

korbetegség).  

Szenvedélybetegséget előidéző anyagok: alkohol, nikotin, drogok (pl. ópiumszármazékok, 

hallucinogének); a függőség alapvető természete (akár a koffeinhez, a csokoládéhoz, a cu-

korhoz, akár rossz szokásokhoz, mint a körömrágáshoz hasonlítva), valamint a felismerés és 

a változtatás lépései.  

Gyógynövények (pl. kamilla, körömvirág) és alkalmazásuk kenőcsökben és teákban. Szemé-

lyes egészség és higiénia: izzadás, a fogak, a bőr, a hajas fejbőr ápolása (és a média manipu-

lációi ezeken a területeken), kézmosás, az ételek érintése, és ezek kapcsolata az egészséggel 

(pl. baktériumok, fejtetű, orsógiliszta fertőzések).  

 

Minimális követelmények:  

 

A gyermek ismerje fel a mindennapi tevékenységek és az emberi test biológiai funkcióinak 

összefüggését.   

Tudja elemezni az olyan hétköznapi jelenségeket, mint a légzés, a táplálkozás folyamata.  

Ismerje a tápcsatorna részeit, az egyes részekben történő folyamatokról tudjon általánossá-

gokban beszélni.  

Értse az ember légzésének folyamatát, legyen képes összefüggések keresésére a ruházko-

dással és a dohányzással kapcsolatban.  

Legyen tisztában az érzékszervek jelentőségével, ismerje ezek ápolásának módjait.  

 

Bibliográfia:  

 

Albert Ducrocq: Az ember regénye, Univerzum Könyvtár, Kossuth Kiad. 1979.  

Leo Schneider: Hogyan érzékelünk? : Móra Ferenc Kiadü 1976  

 

8. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  
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Ez az életkor a gyermeken belüli nagy változások időszaka, melyet egyesek a gyermekkor 

végének tekintenek. A nevelési feladat most ennek a fontos érési folyamatnak a kísérése, és 

ezúttal a külső fizikai testre összpontosítunk.  

Gyakorlati-művészi úton irányítjuk rá a figyelmet az ásványokból álló csontváz „halott” mi-

voltára, ezzel megalapozzuk a fiatalok új testi élményeit. Nincs szükség a csontváz anatómi-

ailag aprólékosan korrekt részletezésére, ennél sokkal fontosabb bemutatni, miként talál-

koznak a csontok a gravitációval, hogyan állnak ellent neki a felegyenesedés által, vagy ala-

kítják át azt mozgássá (pl. a lábboltozat egyedisége, a gerincoszlop görbületei, a haladó moz-

gás mechanikája), és miként érvényesül itt a matematika (pl. az aranymetszésben) és a fizika 

(pl. az emelő elvének szerepében). Az egyes csontok (pl. a combcsont) gesztusa összefüggés-

ben lehet a csontváz teljes felépítésével, ha a megfigyelés során rajzolással és modellezéssel 

elevenen tartjuk a művészi elemet.  

A szem, illetve a fül felépítése egy másik útja annak, hogy tudatosítsuk, miként válik valami, 

formájában és funkciójában is átalakítva, külsőből belsővé.  

 

Tematikai javaslat:  

 

Az emberi csontrendszer és izomrendszer  

• A gerincoszlop izomzata, formája, funkciója és szerepe a felegyenesedett testtartás-

ban.  

• A vállöv a karokkal és a kezekkel.  

• A láb formája, a láb boltozata és viszonya a felegyenesedett testtartáshoz.  

• A mellkas és a medence felépítése  

• Az emberi fej: az arckoponya függőleges konfigurációja és a szférikus agykoponya 

formái.  

• A csontok és izmok kapcsolódása a jelentősebb ízületekben, beleértve az emelő el-

vét is.  

• Az egyes csontok formájának tanulmányozása, pl. a hátgerinc és a combcsont kont-

rasztja.  

• Az aranymetszés és viszonya a csontvázhoz (vesd össze a 7-es geometriával).  

• A fizikával összefüggésben az emberi szem, és fül felépítése és működése.  

 

Minimális követelmények:  

• A gyermek ismerje a gerincoszlop részeit, annak jelentőségét az ember testtartásá-

ban.  

• Ismerje fel a fizikai törvényszerűségeket a csontváz felépítésében.  

• Értse a csontok és az izomrendszer együttműködését az emberi mozgásban.  

• Ismerje a tanult érzékszervek felépítését, jelentőségét az ember és a külvilág közötti 

viszonyban.  

• Képes legyen művészi módon szemlélni a csontváz formáit, arról agyagot mintázni.  
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• A tanult szakkifejezéseket megfelelően használja.  

 

Bibliográfia:  

Leo Schneider: Hogyan érzékelünk? : Móra Ferenc Kiadó, 1976  

A csontváz: Szemtanú sorozat, Park Kiadó  

Donáth Tibor: Anatómiai atlasz (Medicina Könyvkiadó Rt.)  

L. F. C. Mees: A csontváz titkai- a forma metamorfózisa (Remedium)  

 

 

9-12. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A tanítás átöleli a biológiát, ezen belül a környezettant is, a paleontológiát azonban a földrajz 

tárgyalja a geológián belül. Az a kívánalom, hogy a fiatalok számára megfelelő utakat a taní-

tás területeire vezessük, nemcsak a metodika, hanem a didaktika terén is megjelenik. A felső 

tagozatban ezen feladat jelentékeny következményei különösen a biológiában, az élet tudo-

mányában jelennek meg. A 9. és 10. osztályban újból a humánbiológia áll előtérben. Ezután 

a 11. osztálytól vizsgáljuk az emberen kívüli élővilág fokozatait a legegyszerűbb élőlényekkel 

kezdve.  

 

 

9. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A középtagozat természetrajza és a felső tagozatos természettudomány közötti átfogó mód-

szertani váltást a tanulókkal együtt kell megtenni. Ez különösen azáltal lesz markáns, hogy 

ezúttal a 8. osztályos tananyaggal megegyező témákat dolgozunk fel, de immár a lehető leg-

pontosabb morfológiai leírásokkal, majd ezt követően az élettani működéseket is hozzávesz-

szük egészen a jellegzetes betegségekbe való betekintésig.  

Az érzékszervek, a csontváz és a mozgás rendszere elsősorban a külvilággal, az abban ural-

kodó fizikai és mechanikai törvényszerűségekkel áll szoros kapcsolatban. Mind a tanár, mind 

a diák számára esztétikailag is megfelelő rajzok készítését ajánljuk, hiszen a szervekbe való 

betekintés csak ily módon lehet életteli.   

 

Tematikai javaslat:  

Az érzékszervek felépítése és működése, különösen a szem és a fül.   

• A szervi és az érzéki tevékenység közötti különbségtétel, mint a testi és a lelki tényező 

az érzékelési folyamatban  
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• A látás: a szem felépítése és az ez által érthetővé tett működése. Camera obscura, 

fényképezőgép. Fény-, árnyék-, szín-, és képlátás, akkomodáció. Lencsetörvények és 

szemüveglencsék a képlátásban. Az életkorral járó változások. Látóideg és látókéreg.  

• A hallás. A szemmel ellentétes embriológiai fejlődés. A belső-, közép- és külsőfül onto-

genetikai és filogenetikai hármas tagolódása, a Corti-szerv stb.  

• Kémiai érzékek, érintés, fájdalom- és helyzetérzékelés, hő- és mozgásérzékelés To-

vábbi érzékek említés szintjén: az agy, mint az alakérzékelés és a jelentésfelfogás ér-

zékszerve.   

A csont- és izomrendszer anatómiája és élettana  

• A csontváz összességében és részeiben. A csigolyák felépítése, gerincoszlop, mellkas, a 

koponya és a végtagváz polaritása. Az alkar pronatioja és supinatioja; Leonardo Utolsó 

vacsora c. képe  

• A szférikus és radiális formaelvek rajzolás általi gyakorlása, a két polaritás találkozása-

kor a fokozódás jelensége a törzs vázában. Az összfelépítés ismétlődése a koponya és 

a mellkas egyes területein.   

• Az arányok összehasonlítása állati csontvázakon, pl. emlős koponyákon.  

• Csontképződés, csontgerendák, a használat és terhelés szerinti átépülés pl. gravitációs 

térben vagy az asztronautáknál.  

• Végtagtípusok és azok mechanikája, emelőelv: izomtapadások, az erőkar és a teherkar 

viszonya.  

• Az emberi fogazat hármas tagozódása, univerzális táplálkozási és a beszédet lehetővé 

tevő fogazat.  

• Az izomzat felépítése és működése, a három izomtípus (harántcsíkolt, sima, szívizom), 

akaratlagos és akaratunktól független izmok. Hajlító és feszítő izmok, görcs, az egy-

mással együttműködő izmok kinematikus működési láncolata (Bennighoff anatómiája).  

• Az emberi gége: anatómiai felépítés, hangszalagok mozgása, a húros és fúvós hangszer-

elv összekapcsoltsága. A madarak éneklő gégéjével való összehasonlítás. Mutálás. Pne-

umatikus koponyaüregek és jelentőségük, a rezonanciában. Az elefántok rendkívüli 

homlokürege. Zaj, hang, szó, beszéd.  

 

Minimális követelmények:  

• A diák ismerje részletesen az emberi csont- és izomrendszert.  

• Értse a gerincoszlop jelentőségét a mozgásban, a törzs tömegének viselésében és a 

központi idegrendszer védelmében.  

• Ismerje a különböző típusú izmok jelentőségét az ember életműködéseiben.  

• Részletesen ismerje a csontok közötti összeköttetések fajtáit, az itt kialakuló sérülése-

ket.  

• Legyen képes az emberi és az állati csontvázak összehasonlító elemzésére, az állati és 

az emberi jellegek árnyalt megragadására.  

• Részletesen ismerje a tanult érzékszervek felépítését, működését, legyen tisztában az 

érzékszervek szerepével az emberi gondolkodás kialakulásában.  
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Bibliográfia:  

Funkcionális anatómia, Tankönyvkiadó  

 

 

 

 

10. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Ebben az életkorban a fiatalok már jobban képesek arra, hogy a saját lelki tartalmaikban zajló 

folyamatokat, változásokat tudatosan megfigyeljék és megfogalmazzák. Így tehát fokozottan 

képesek arra, hogy belülről tekintsenek a saját testük és lelkük viszonyára, nem úgy, mint a 

pubertás korábbi éveiben. Kiindulópontként továbbra is a morfológiai megközelítést választ-

juk, amihez fokozatosan hozzákapcsolódik a lélektani és a pszichoszomatikus szemlélet.   

Az epocha központjában, a testüregekben helyet foglaló belső szervek állnak. A 9. osztályban 

tárgyalt szervekkel szemben ezeknek magasabb szintű az élettani önállóságuk, ami többszö-

rösen is kifejezésre jut, pl. a kapuk (tüdő-, máj-, lép-, vesekapu) kialakulásában. Minden 

szervnél meg kell említeni a jellegzetes betegségeket. Részletesen tárgyalt elsősegélynyújtás 

gyakorlati módon egészíti ki a főoktatás tartalmát.   

A négy éven át tartó embertan lezárásaként alkalmat keríthetünk az alkati típusok és a tem-

peramentumok megbeszélésére.  

 

Tematikai javaslat:  

 

A vérkeringés  

• A szív és a vérkeringés, embrionális ér- és szívképződés körvonalakban, az artériák és a 

vénák polaritása a felépítésben és a funkcióban. A vér részei. Az általánosan elterjedt 

szemlélettel szemben a vénás vér is ugyanolyan jelentőségű, mint az artériás (pl. a máj 

vénás kapillárishálózata).  

• Nagy- és kisvérkör, kapillárisok.  

• A szív felépítése és működése, a szív nemcsak izom, érzékelő és hormonális működései 

is vannak; a véráramlás “pneumatikus kos”-elve. Szívátültetés és a szív pszichoszomati-

kája.  

A légzés  

• Légzőszervek: embrionális fejlődés, hörgőfa, tüdőalveólusok, pulzus/légzési ritmusok. A 

légzőszervek szimmetriája és pszichoszomatikája.  

• A táplálkozás  
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• Az emésztőcsatorna, a máj, az epehólyag, a hasnyálmirigy, a lép. A felső hasűri szervek 

pszichoszomatikája (Hypochondrium).  

• A kiválasztás  

• Húgyivari szervek: a vese felépítése és működése, a lelki folyamatok hatása, különösen 

a mellékvesére (adrenalin, kortikoidok), a nemi polaritás embertani elmélyítése.  

         Az idegi szabályozás és az idegrendszer  

• Idegrendszer: hármas tagozódás az agyvelőben, gerincvelőben és a vegetatív idegrend-

szerben, a szív autonóm idegrendszere.  

• Nagyagy: primer, szekunder, tercier kérgi mezők. Afferens és efferens mezők, morfoló-

giai és funkcionális aszimmetriák.  

• Közti-, közép- és kisagy.  

• Hátgerinc, reflexív, (térdín-, pupilla- és izomeredetű reflexek), ezek beágyazódása a 

nagyagykéreg integratív funkcióiba. A légzés és a szív láncreflexei.  

• A szimpatikus és paraszimpatikus rendszer antagonizmusa.  

• Belső elválasztású mirigyek és kölcsönhatásaik.  

• Kretschmer konstitúciós típusai és a különböző temperamentumok élettani jellegzetes-

ségei, ezen emberi tipológia pozitív, nem karikírozó bemutatása.  

 

Minimális követelmények:  

 

A diák ismerje részletesen a tanult zsigeri szervek anatómiai felépítését, élettani funkcióját.  

• Legyen képes saját tapasztalatai alapján általános élettani következtetéseket levonni.  

• Ismerje fel az összefüggéseket az emberben lezajló élettani és lélektani folyamatok kö-

zött.  

• Ismerje az életműködésekkel kapcsolatos idegi és hormonális folyamatok természetét.  

• Értse az élettani folyamatok és az ember belső egyensúlyának összefüggéseit.  

• Legyen képes az elhangzottak elemzésére, kérdések megfogalmazására. Érzékletes áb-

rákkal tudja illusztrálni az egyes szervek működését.  

 

Bibiliográfia:  

Funkcionális anatómia: Tankönyvkiadó  

 

 

11. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A pubertás enyhülésével és a valódi serdülésbe való átmenettel a tizenhét évesek megértése 

érettebbé válik. Az önállóvá váló gondolkodási képesség felszabadulásához még a szociális 

érettség is fokozottan hozzáadódik. Az egymás közti, a szülői házhoz, az iskolához, a társada-

lomi és természeti környezethez fűződő viszonyok képlékenyebbé és egyénibbé válnak.  
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Ekkor a biológiában az életjelenségek átfogó témáit tárgyaljuk. Ez a biológia általános alap-

kérdéseiről szól. Ebben a korban minden fiatalt elfoglal az első önálló világkép felépítése. Az 

életjelenségek jó anyagot szolgáltatnak számára ebben a tájékozódási folyamatban. Ilyenkor 

lehet váltogatni a tartalmi és a módszertanról szóló beszélgetéseket. Rendszerint csoportos 

foglalkozás keretében mikroszkopizálnak, lehetőleg sok élő vizsgálati anyag segítségével. A 

felfedezések történetével sok emberi vonás szóba jöhet a különböző életrajzok kapcsán.  

A mikroszkóp által megnyitott dimenziók fontos kiegészítése a távcső által megnyitott di-

menziók, ezért ezen az évfolyamon csillagászati epochát is jó tartani.  

 

Tematikai javaslat:  

 

A mikroszkóp története és felépítése Szervezet és sejt:  

• A sejt felépítése; intercelluláris anyag, a plazma és a sejtmag jól összevethető a termé-

szetben jelen lévő ásványi, növényi és állati szerveződési szinttel; az egész már a rész-

ben jelen van, ahogyan a rész az egész felépítésében részt vesz; ez elvezet a deduktív 

és az induktív megértéshez.  

• A sejt finom felépítése, a kromoszómaszám állandósága, az öröklődés kromoszómael-

mélete, mitózis a növényeknél és az állatoknál.  

Egysejtűek és többsejtűek: A legfontosabb egysejtűcsoportokat könnyen megfigyelhető 

képviselőik által mutatjuk be; kolóniaképzés.  

• Növény és állat, ill. az átmenet pl. az Euglenánál.  

• Felépítők és lebontók a mikro–tartományban, ezek ökológiai jelentősége a geológiai 

kőzetképződésekig, a látókör kiszélesítése a megszokott „mezoszféráról” a „mikro- és 

makroszférára”. Nemiség és halál:  

• A Volvocalesek rendje, a sejtszervecskék polarizációja az ivarsejtképzés során; meiozis 

és megtermékenyítés; a haploidia és diploidia váltakozása; poliploidia és aneuploidia a 

természetben.  

• Az individualitás problémája a természetben: oszthatóság és oszthatatlanság, potenci-

ális halhatatlanság 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.  

Alacsonyabb rendű növények  

• Prokarióták (baktériumok, kékalgák, vírusok, AIDS); eukarióta növények: algák, gom-

bák, zuzmószimbiózisok, máj- és lombosmohák, páfrányfélék a morfológiában és a pa-

leontológiában (karbonkori flóra); a generációváltakozás alapjai.  

Az élet ismertető jegyei és eredete.  

Az ősnemzés-elmélet.   

Az embriológia első alapjai  
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• Regulációs és mozaikfejlődés, epigenézis és/vagy preformáció, korai morfogenézis a 

növényeknél (Volvox–kifordulás), és állatoknál (gasztrula betüremkedés); burokképző-

dés az embernél és a magasabb rendű állatoknál (amnióták), biogenetikai szabály: az 

ontogenézis és a filogenézis egymással való összefüggésében; evolúciós kérdések  

 

Minimális követelmények:  

• A diák ismerje a mikroszkóp felépítését, használatának alapjait.  

• Ismerje a sejtek felépítését, a sejtalkotókat.  

• Értse a szervezet, szerv, szövet, sejt fogalmait, azokat legyen képes szakszerűen hasz-

nálni.   

• Ismerje fel a korábban tanult élettani működéseket a sejtek szintjén, találjon összefüg-

géseket a rész és az egész között.  

• Tanári irányítással tudjon kivitelezni mikroszkópos kísérleteket, a tapasztalati elemzés-

sel és pontos adatrögzítéssel együtt.  

• Ismerje és értse a sejtosztódás jelenségeit, folyamatait, fajtáit.  

• Legyen képes a felismert ill. megtanult biológiai törvényszerűségek kiterjedt alkalma-

zására.  

 

Bibliográfia:  

 

Édesvízi parányok I-II.: Búvárzsebkönyv sorozat  

A vizek világa: Josef Reichholf, Természetkalauz sorozat, Magyar Könyvklub  

 

12. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Most minden diák számára az lesz a feladat, hogy az eddig felépített tartalmakat és képessé-

geket egy összefoglaló áttekintéssé formálják. A biológiának itt különösen nagy szerepe van 

abban, hogy a természettudományok élettelen részeivel foglalkozó területeit ellensúlyozza. 

Így ebben az utolsó évben a Waldorf-tantervben két biológia epocha áll: egy növénytani epo-

cha a magasabb rendű növényekről és egy állattani epocha az egész állatvilágról az emberre 

való kitekintéssel.  

Ahogyan az alsó és középtagozatban az életbe egyre inkább belenövekvő gyermek a jól is-

mert emberképtől indult el, hogy a természet különböző szintjein keresztül egészen az ásvá-

nyokig megismerje a világot, úgy a felső tagozatban fordított utat találhatunk: a legegysze-

rűbb életformáktól kiindulva az egymást követő természeti területekbe betekintést és átte-

kintést nyerve kutatjuk az embert, miközben az élet legfontosabb motívumának a fejlődés 

motívumát találjuk.  

Tematikai javaslat:  

Növénytan  
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• Magos növények: amennyiben a 11. osztályban még nem vették, a nyitvatermők (tűle-

velűek) és főképpen a zárvatermők  

• Kétszikű virágos növények, tárgyalásuk során a goethei metamorfózis tanát is használ-

juk, fák vegetatív metamorfózisa (pl. nyárfák), generatív metamorfózisok az egynyári nö-

vényeknél  

• Válogatott növényi családok fontos formaspektrummal: boglárkafélék, rózsafélék, aja-

kosak, fészkesek stb.  

• Egyszikű virágos növények; vegetatív és virág–polaritás a fűféléktől a liliomféléken át az 

orchideafélékig  

• A hazai vegetáció az év lefutása során, más földövekkel való összehasonlítás  

• Növényföldrajzi alaptörvény és ennek ökológiai jelentősége  

Állattan  

• Bevezetés az állatok országának fő törzseibe: egysejtűek (11. osztály), szivacsok, csalá-

nozók, férgek, ízeltlábúak, puhatestűek; az újszájúak, mint az ősszájúak poláris átszerve-

ződése; tüskésbőrűek, zsákállatok, gerincesek; a puszta felsorolás veszélyét azáltal kell 

elkerülni, hogy találó jellemzéseket adunk és biológiailag megfelelő példákat emelünk ki 

mintaként  

• A gerincesek, mint a növekvő evolúciós internalizáció: halak (központi idegrendszer), 

kétéltűek (tüdőlégzés), hüllők (folyadék-homeosztázis), madarak (hőstabilizáció), emlő-

sök (belső embriológia); ennek a motívumnak a továbbvitele vezet az emberhez: az em-

ber, mint felszabadult, univerzális végtagorganizmus, késői agyfejlődéssel.  

Az ősi emberi leletek; az emberré válás a felegyenesedéstől (Australopithecus afarensis), a 

kézhasználaton át (az első használati tárgyak a Homo habilisnál és a Homo erectusnál), a 

beszédszerveződésen keresztül (korai Homo sapiens) zajlott, és csak ezután következett a 

homlok függőlegessé válása az elülső agylebenyek kifejlődésével (kései Homo sapiens).  Az 

ember részletes embriológiája, természetes születés, csecsemőápolás és a kisgyermekneve-

lés nézőpontjai. A biológiai és orvosi határátlépések kérdései a szaporodásbiológiában, a 

génsebészetben és a pszicho manipulációkban.  

• Az ember helye a világban.  

 

Minimális követelmények:  

• A diák legyen képes az eddig tanultak átfogó értelmezésére, a megfigyelések elmélyült 

gyakorlására.  

• Tudja a tanult élőlényeket önmagukban és a környezetükkel való együttműködésükben 

is elemezni, a gondolkodásmódját legyen képes önállóan új, eddig nem ismert terüle-

tekre is kiterjeszteni.   

• Legyen képes a földi élővilág különböző szempontú rendszerezésére.  

• Ismerje az evolúciós elmélet alapjait.  

• Legyen tisztában az emberré válás legfontosabb állomásaival, ennek jelentőségével.  

• Legyen képes megítélni az ember szerepét a földi élővilág jelenében és jövőjében.  
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Bibliográfia:  

 

A Fa: Szemtanú sorozat, Park Kiad.  

 

13. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A 13. évfolyam elméleti és gyakorlati területekre kiterjedő munkát végez. Az év folyamán az 

Oktatásügyi Minisztérium által javasolt biológiai témakörök közös feldolgozása folyik a meg-

adott témaköröknek megfelelően. Az egyes tételek kidolgozását a hozzá tartozó témakör kö-

zös, részletes átismétlése után a diákoknak önállóan kell elvégeznie. Meg kell tanulniuk az 

alapvető laboratóriumi vizsgálatok önálló elvégzését.  

A cél, a középiskolai tananyag maradéktalan elsajátítása mellett a tanulók önálló munkavég-

zésének tökéletesítése. Az egyes részleteket a tanársegítő instrukcióit követve, de önállóan 

kell feldolgozni. Fontos a lényegre törő, rövid vázlatkészítés, és az ez alapján történő folya-

matos, élő előadásmód gyakorlása, készségszintű elsajátítása, a laboratóriumi eszközök ön-

álló használatának szakszerű elsajátítása.  

FIZIKA  

 

Megközelítési szempontok és célok a középtagozatban:  

 

A tudományos ismeretek tanításának fő célja az, hogy kifejezze azt, hogy a tudomány az em-

beri létezés része, valamint az, hogy fantáziadúsan, az érzelmekre ható módon adja át azo-

kat. Ez a természet valóságos jelenségeinek megfigyelésére vonatkozó képesség kifejleszté-

sét jelenti. A tényleges tudományos ismeretek oktatása a gyermek olyan életkorában kezdő-

dik, amikorra szert tesz arra a képességre, hogy oksági összefüggéseiben szemlélje a világot, 

és amikor ezek az ismerete a gondolkodási képesség fejlesztésére szolgálnak. Ennek oly mó-

don kell történnie, hogy olyan minőségi gondolkodás fejlődjön ki, amely folyamatosan képes 

szemlélni az emberi lény és a való világ változó kapcsolatán. A tudománynak a méretre, a 

számokra és a súlyra redukálása (ahogy Galilei tette), vagyis a tisztán mennyiségi szemlélet 

folytán elveszett a természeti jelenségek létezésének kérdése. Az újabb időkben az ember 

azt a kérdést tette fel, hogyan tudná ellenőrizni a természetet, és végül úgy tűnt, mintha ez 

lenne a fő kérdés. Ez a tendencia az oksági és a teoretikus gondolkodásból kifejlődött model-

lekkel volt kapcsolatban, hiszen egyetlen lehetőség uralmat szerezni a természeti folyamatok 

fölött, ha azok ok-okozati összefüggésekkel magyarázhatók. Ha ez kezdetben nem lehetsé-

ges, akkor a jelenség elméletileg megmagyarázható folyamattá redukálódik.  

Az a veszély, hogy az efféle elméleteket, amelyek a természet kvantitatív és részecskefizikai 

modellekhez hasonló modelljeire épülnek, a tanulók objektív valóságként fogadják el. Ebből 
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a tapasztalatból kiindulva egy 1977-ben készült tanterv például már a következő figyelmez-

tetést tartalmazta: „Elengedhetetlen, hogy a tanítás elején nem túl tökéletes modelleket 

használjunk. Kell lenniük olyan alapvető jelenségeknek, amelyek nem mutathatóak be mo-

dellek segítségével. Csak ezáltal nyernek teljes betekintést a tanulók a modellek tökéletlen-

ségének elvébe.”  

 

Az alább következő elvek pedagógiai nézőpontból még fontosabbak:  

• A kísérleti úton nem vizsgálható modellek helyett valóságos érzékelésen, megfigyelésen 

alapuló gondolkodási módszert javasolt alkalmazni.  

• Kezdetben a jelenséggel összefüggő érzelmi kapcsolatot kell kialakítani a tanulókban. 

Később ezt meg kell szabadítani a szubjektív elemektől azzal a céllal, hogy a belső érté-

kek megragadhatók legyenek a megértési tevékenység során.  

• Emiatt a tudományos ismeretek tanítása a Waldorf-iskolában az érzékelés minőségéből 

indul ki. Ezért e tanítás módszere különösen érzékelés-orientáltnak írható le. Ez fontos 

szerepet játszik, és higiéniai-pedagógiai jelentősége van. A megismerés során átélt 

örömérzet jó hatást gyakorol a 12-14 év közötti tanulókra, és ez ellensúlyozza az e kor-

ban már tapasztalható nagyon is erős önmagukba fordulási tendenciát.  

 

A személyiségnek a világban való aktív részvétele jellemzi Rudolf Steiner tudásról alkotott 

elméletét. Az erről a témáról szóló alapkönyveiben.  A tudás elmélete és a szabadság filozó-

fiája című könyveiben Rudolf Steiner leírta az érzéki benyomások és a gondolkodás közötti 

kapcsolatot. „Nem a tárgyakon múlik, hogy egyelőre a megfelelő fogalmak nélkül kapjuk 

őket, hanem saját szellemi organizációnkon. Mivoltunk, mint olyan működik úgy, hogy a dol-

gok valóságának számításba jövő elemeit két oldalról kapjuk: az észlelés és a gondolkodás 

oldaláról.”   

A Waldorf iskolában a tudományos ismeretek oktatása ezt az alapszabályt igyekszik érvényre 

juttatni.  

 

6 - 8. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A fizikaoktatás a megtapasztalt és megfigyelt jelenségekből indul ki, nem pedig elméletekből 

vagy modellekből. Minden kínálkozó lehetőséget ki kell használni az ellentmondások bemu-

tatására, a tények szembeállítása érdekében. Még akkor is, amikor e tantárgy egyes szabályai 

kerülnek ismertetésre, nem szabad azokat elszigetelten tárgyalni, hanem az érintett egyéb 

tantárgyakkal való összefüggésben. Ezért önmagától értetődik, hogy adódó alkalommal, a 

tanított gyermekek életkorának megfelelő időben, be kell mutatni a művészethez és a tech-

nológiához való kapcsolódásokat.  

A középtagozat igyekszik gazdag tapasztalatokat nyújtani a fizikai jelenségekről, amelyekre 

ráépülhet a felső tagozat ismeretanyaga.  
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6. OSZTÁLY  

 

Javasolt témakörök:  

 

A jelenségek egyszerű, teljesen érthető kísérletekkel történő megtapasztalása vezeti be a 

tanulókat a fizika világába.  

Ebből a célból a hangtannal lehet kezdeni. Különböző témakezdések kínálkoznak, ezek közül 

kettő:  

Bevezetés az alapvető hangjelenségekbe (rezgés, hangmagasság, hangerő, hangszín). Kezdés 

családi hangszerekkel, ekkor a tanulóknak módjukban áll felismerni a rezgést, mint a hang 

fizikai megfelelőjét.  

A hangforrás, valamint a hangerő, a hangmagasság, és a hangszín közötti kapcsolat bemuta-

tása, hangközök a monochordon, hangterjedés, rezonancia.  

A tanulóknak mindenképpen meg kell ismerniük a gége fizikai-fiziológiai tulajdonságait (ösz-

szevetés a 8. osztályos biológiával).  

• A festés során szerzett tapasztalatokra építve továbblépnek a következő témákra:  

• Színelmélet.  

• Egyszerű fénytan (azaz elmélet nélküli ismertetés).  

• A kiindulási pont a világosság, illetve sötétség ellentéte.  

• Megvilágított színes felületek figyelésének abbahagyása után a szemben utókép kép-

ződik, ez vezetett a kiegészítő színek elméletéhez (Goethe "megidézett" színei). A szín-

pompás és színes árnyékok szemléltetése, valamint keletkezésük feltételeinek bemu-

tatása.  

• Átlátszatlan közeg hátulról vagy oldalról történő megvilágításakor megjelenő színjelen-

ség megmutatása.  

• A színelméletben cél a sötét/világos határokon megjelenő idegen színcsíkok tanulmá-

nyozása prizmán keresztül.  

• Idegen színcsíkok jelennek meg a sötét/világos határokon.  

• A színeken kívül az árnyékok is tanulmányozandók.  

• A mágnesesség bemutatása a természetben előforduló magnetit (mágnesvasérc) se-

gítségével. A mágnesezhetőség vizsgálata.  

• A közönséges mágnesek, és a (burkolat nélküli) iránytű bemutatása. Ez a következő 

témák megvitatásához vezet:  

• az északi és a déli pólus fogalma, oa mágneses vonzás és taszítás fogalma, oa föld mág-

neses mezeje.  

• Elektrosztatikában a vonzás és a taszítás jelenségének vizsgálata.  

• A hőtani elméletek a következő ellentétekkel foglalkoznak:  

• meleg és hideg,  

• hő- és hidegforrások bemutatása, megvitatása a hűtés megvalósítási lehetőségével 

együtt (de még technikai részletek nélkül),  
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• az égés és a súrlódás, mint hőforrás tanulmányozása.  

Várható eredmények: 

• A gyermekek megtanulják a kísérletek megfigyelésének folyamatát, módját.  

• A látott, tapasztalt jelenségeket saját szavaikkal el tudják mondani.  

• Ismerik a fizika különböző területeinek alapjelenségeit: világosság-sötétség, színek, 

alapvető hangjelenségek, mágneses illetve elektrosztatikai vonzás-taszítás, meleg-hi-

deg. 

 

 

 

 

 

 

 

7. OSZTÁLY  

 

Javasolt témakörök:  

 

Ebben az évben a mechanika a tanítás középponti témája, majd utána következik a hangtan, 

a fénytan, a termodinamika, a mágnesség és az elektromosság további részeinek ismerte-

tése, megvitatása.  

A mechanikában az emelő tanulmányozására kerül sor. Világos, hogy ennek során az elmé-

letnek kell dominálnia. A témakörök kulcsszavakban a következők:  

• Az emelők különböző fajtái, az erőkar, és a teherkar.  

• Kétkarú mérleg (amely decimális beosztású és érzékeny).  

• Lejtő.  

• Állócsiga.  

• Mozgócsiga, csigasor.  

• Ék, csavar, csuklók, fogaskerék áttételek.  

Ezeknek az „egyszerű gépeknek" a kombinációit meg kell vitatni, és az a cél, hogy a tanulók 

megértsék a súlyhajtású óra működési elvét.  

• Az emelő és a lejtő képleteinek levezetése.  

• Összegzésként megbeszéljük a diákokkal, hogy egyszerű gépekkel munkát nem takarí-

tunk meg, mert kisebb erőt hosszabb úton fejtünk ki.  

HANGTAN  

• Chladni-féle lemezek (a 6. osztályban is tanítható).  

• Lyuksziréna  

• Lemezjátszó. A hang irányítása. Visszhang (a 8. osztályban is tanítható).  

FÉNYTAN  

A következők megfigyelése:  

• Tükörképek és tükrözések (a rajzolással kombinálva).  
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• Fényvisszaverődés sík- és gömbtükörről a gyakorlatban.  

• Lencse nélküli kamera (az emberi szemmel összehasonlítva) [a 8. osztályban is tanít-

ható].  

• Camera obscura.  

HŐTAN  

• Hővezetés. Hőmérők.  

MÁGNESESSÉG  

• A föld mágneses mezejének deklinációja és inklinációja.  

• A mágnesesség alapjelensége.  

Az elektromosság új témái összesűrítve:  

• Áramforrások (galvánelem, dinamó).  

• Elektromos készülékek az elektromos áram hatásai.  

• Mágneses effektusok, elektromágnes.  

• Műszaki alkalmazások: elektromos tűzhely, bojler, vasaló, biztosíték.  

• Fel kell hívni a figyelmet az elektromos áram és a villámlás veszélyeire.  

Várható eredmények: 

• A kísérletek pontos megfigyelése mellett a gyerekek önállóan meg tudják fogalmazni 

és leírni a látott jelenségeket.  

• Képesek ok-okozati következtetések levonására, magyarázatok adására, amik közös 

megbeszélésre kerülnek.  

• Ismerik a kétkarú mérleg, az emelők, a csigák működését, gyakorlati alkalmazását.  

• Egyszerű számolási feladatokat el tudnak végezni. 

 

8. OSZTÁLY  

 

Javasolt témakörök:  

 

Elsősorban a hidrosztatika, a hidrodinamika, az aerosztatika és az aerodinamika erősen gya-

korlatiasan előadott új területei állnak ebben a korban a tanulók érdeklődésének középpont-

jában. 

Részletesebben:  

• Arkhimédész törvénye (vízre és levegőre).  

• Hidrosztatikus felhajtóerő a hidrosztatikai nyomás.  

• Közlekedőedények (hidraulikus mérleg). •Cartesius-féle búvár.  

• Szilárd anyagok, folyadékok és gázok fajsúlya.  

• Stabilitás (pl. hajók stabilitása).  

• Statikus nyomás (összehasonlítva a vízben és a levegőben).  

• Szivattyúk elve (főképp a hidraulikus kos felé haladva).  

• Lamináris és turbulens áramlás.  

• Örvények és ellenállás (vízben és levegőben, a hozzájuk tartozó ellenállási formákkal 

összefüggésben).  
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A termodinamikában például az alábbiak lehetnek a témakörök:  

Folyadékok, szilárd anyagok, és gázok állapotváltozása, párolgás.  

A víz nevezetes pontjai, és jelentőségük a természetben (a 9. osztályban is tanítható). Meleg- 

és hidegvíz vezeték rendszerek, hőkölés légáramlás útján, hősugárzás. Hővezetés és hőszige-

telés különböző anyagokban (a 7. osztályban is tanítható).  

Várható eredmények: 

 A kísérletek megfigyelésével szerzett tapasztalatokból egyre pontosabb következtetése-

ket képesek levonni.  

 Ismerik a hidrosztatikai alapjelenségeket és törvényszerűségeit.  

 Tudják az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását. 

 

 

9-12. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok a felső tagozatban:  

 

A 6-8. osztályban a tudományos ismereteket is az osztálytanító oktatta, aki sok más tantár-

gyat is tanított. Nevezetesen, a tananyag és az ember kapcsolatát annak fiziológiai, gazdasági 

és ökológiai szempontokból is bemutatta. A tanítás általában kísérletből indult ki. A tanul-

mányozás egyszerű volt, így a gyermekek a kísérletek döntő hányadát otthon meg tudták 

ismételni. Ahol csak lehetett, fizikai jelenségek megfigyelésére ösztönözték a gyermekeket. 

A jelenségek bemutatása és a kísérletek elvégzése után a tanulók önállóan, írásban össze-

gezték tapasztalataikat.  

A felső tagozatban a tudományos ismeretek tanítása a középtagozatban szerzett tapasztala-

tokból származó benyomásokra alapul, melyeket gondolati úton rendszereznek, végül sza-

bályokká, törvényekké formálnak. Ez a világról alkotott képük kialakítása során megvédi a 

gyermekeket attól, hogy saját tapasztalataiknál és ítéletüknél fontosabbnak értékeljék a ké-

szen kapott, sokszor csak félig érthető törvényeket. Ebből világosan látszik, hogy az elméleti 

tartalom - amelyet manapság más iskolákban szabályok formájában a tantárgyak alapjának 

tekintenek, és emiatt gyakran ezzel kezdik a tanítási programot – ismertetése a Waldorf-

iskolákban csak a felső tagozaton történik. Ezért például az atommodellel csak a 11. és 12. 

osztályban foglalkozunk. A tanításban megjelenő elméleteket legalábbis az adott jelenségről 

szóló, minden részletre kiterjedően kidolgozott gondolatkörként kell ismertetni, így például 

az atomelméletet a kémia kvantitatív szabályaiból, a fényelnyelésből stb. kell levezetni. Ha 

ettől eltérünk, akkor az emberiséget körülvevő világ semmitmondóvá válik annak alaposan 

kidolgozott modelljével összehasonlítva, és az ítéletalkotás képessége visszafejlődik az adott 

tartalommal való konfrontációk során.  

A felső tagozatban a fizikaoktatás célkitűzései következők megismerése és megértése:  

• Fizikai alapjelenségek, és a folyamataik leírására irányuló próbálkozások.  
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• Fizikai mértékegységek és fogalmak definiálása – különös tekintettel, az emberrel kap-

csolatos 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 meg-

értése. •A műszaki berendezések fizikai működési elveinek megértése.  

• A fizika fejlődéstörténetének megismerése, a fő irányvonalak bemutatása jelentős tu-

dósok 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.  

• A mérési hibák felismerése, hatásuk értékelése.  

• A mérési eredmények grafikus ábrázolása és kiértékelése.  

• Fizikai folyamatok megértése a tanult szabályok, törvények segítségével.  

• A fizika lehetőségeinek és korlátainak felismerése a valóság leírása során.  

• Képesség a modellek valóságtartalmának megítélésére.  

• A tanult anyagból önálló beszámoló készítése.  

• Képesség a világ dolgainak teljes, holisztikus valójukban való vizsgálatára, és az emberi 

élethez való kapcsolatuk bemutatására.  

 

ÉRZÉKELÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSOK  

• Kommunikációs és együttműködési készség a megfigyelésben, kutatásban és kísérle-

tezésben.  

• A kvantitatív és a kvalitatív kutatás közötti különbség és eredményeik felismerése.  

• Betekintés a dinamikus és visszacsatolásos folyamatok (ok-okozati viszonyok) jelenté-

sébe, és az ezekből eredő, az emberi gondolkodással szemben támasztott követelmé-

nyek.  

• 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 

körültekintő mérlegelésére.  

• A különböző tudományos kutatási módszerek rendszerezése, és ezeknek az eredmé-

nyek bemutatása terén mutatkozó jelentőségének felismerése. •A természet bölcses-

ségének értékelése, úgy is, mint az emberi törekvések példája.  
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9. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalma:  

 

A tanulókat úgy kell irányítani a tapasztalatszerzésben, hogy megértsék a környező világ fo-

lyamatait, különösen pedig a technológiában megismert folyamatokat. Emiatt gyakorolni kell 

a kétkedő gondolkodást és ítéletalkotást, főként a technológia birodalmában megismert gya-

korlati dolgokkal kapcsolatosan. Az anyagok feldolgozására különösen a kísérletek leírásai 

jellemzőek. A szabályokat általában csak bizonyos példák esetén kell matematikai formulák-

kal 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, és bepillantást kell nyújtani mindennapi tárgyaink és technológi-

áink fizikai tartalmába.  

 

Javasolt témakörök:  

 

• Transzformátor.  

• A feszültségkülönbség, az áram, és az ellenállás bemutatása.  

• Morze jelátvitel (távíró).  

• Csengők, relék.  

• Mosógép.  

 

HŐTAN ÉS MECHANIKA  

Ez leggyakrabban Rudolf Steiner javaslatai alapján épül fel, a gőzgép működési elvének meg-

értése felé halad, de javasolt korszerűbb téma feldolgozása is.  

• 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 kö-

zött).  

• Az alaptörvények tekintetében el lehet jutni a termodinamika 1. és 2. törvényéig.  

• A technológia új területei terén a következő témákkal lehet továbbhaladni:  

• Abszolút nullpont, a Kelvin-skála.  

• 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  
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Ezt Rudolf Steiner javaslata szerint minden olyan dolog bemutatásával lehet kezdeni, ami 

érthetővé teszi a telefon elvét.  

• A feszültségkülönbség, az áram, és az ellenállás fogalmának ismertetése vagy átismét-

lése (l. a 8. osztályos tananyagot).  

• Ohm törvénye példákkal és számításokkal.  

• Az elektromos munka és elektromos teljesítmény fogalmának és mértékegységeinek 

ismertetése.  

• Az áram árának kiszámítása.  

• A telefon működése hangtani és elektromossági szempontból. •A tárcsázás technoló-

giai megoldása.  

• A különböző kommunikációs technológiák üzleti jelentősége. •Fax.  

• Fénymásoló.  

• A hangtani Doppler-effektus bemutatására használható Rudolf Steiner javaslata  

További oktatási témák:  

• Az elektromotor működési elve. •Különféle gépek hatásfokának összehasonlítása. •Je-

lentős fizikatudósok életútjának ismertetése, vagy Watt, Guericke, Papin, Morse stb. 

életútjának önálló feldolgoztatása a diákokkal.  

• Az energiaszükséglet, vagy az energiatakarékosság lehetőségeinek fakultatív feldolgo-

zása.  

• A készen elérhető energiaforrások összehasonlítása.  

• A hidrogén, mint lehetséges energiahordozó.  

Várható eredmények: 

 A diákok képesek eljutni a konkrét kísérletekből, jelenségekből az általános következte-

tésekig, magyarázatokig.  

 A fizikai mértékegységeket biztonsággal használják.  

 Ismerik a hőtani alapjelenségeket (kalorimetria, halmazállapot-változások, ideális gázok 

állapotjelzői, 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, mo-

torok). 

 

 

10. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A tanulók egyre növekvő tudatossággal tapasztalják meg a környezettel való kapcsolatukat, 

és ennek következtében a képzeletbeli tökéletesség és a bizonytalanság egymáshoz való vi-

szonyát. Sok tantárgyban vissza kell menni a kezdetekhez. A mechanikában világosan érthető 

és megalapozott fogalmakkal lehet különböző módokon megkísérelni azt, hogy az ismeretek 

át-tekinthetőek és biztonságot sugárzóak legyenek. Ennek érdekében a fizika matematikai 
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formulákkal ellátása példák segítségével történjen. A tanulók elégedettséggel tapasztalhat-

ják meg a matematikai állítások, valamint a megfigyelések, mérések eredményeinek egyező-

ségét (pl. az eldobott tárgy parabolikus röppályája esetén).  

Az elvek, az arányok és a feltételek felismerését mennyiségi összehasonlítással kell gyako-

rolni.  

A tanulók életteli, ismeretekben gazdag képet kapnak a késő-reneszánsz nagy szellemi és 

tudományos fordulópontjáról, valamint a fizika születéséről a bizonyító erejű történelmi kér-

dések és a jelentős személyiségek (Galilei, Bruno, Kepler, Tycho Brahe) életrajzainak össze-

vetéséből. Így megtudhatják, hogyan ragadja meg a megfigyelő, szemlélődő ember a fizikai 

világ tényeit és törvényeit kívülről, valamint a logika törvényszerűségeit elmélkedés által be-

lülről. A diákok saját tudatuk fejlődéséből, valamint saját hibáik felismeréséből tanulják meg 

a kutatás szabályait, és a megfelelő megvilágításban látják a régi idők "nagy elméit". Ugyan-

csak felismerik az összes kutatás és fejlesztés során elkövetett hibákból való tanulás fontos-

ságát. Ezáltal átélik a diákok a tudásból eredő biztonság élményét, és megtanulják, hogy új 

módon kapcsolódjanak a Földhöz és annak törvényszerűségeihez.  

 

Javasolt témakörök:  

 

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·t, 

s=a/2·t2.  

• Szabadesés, nehézségi gyorsulás, az erő mértékegységei. •Függőleges és vízszintes ha-

jítás, esetleg ferde hajítás.  

• A mozgás függetlenségének elve (függőleges hajításnál).  

 

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.  
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 Ezen elvek történelmi fejlődésének, valamint Newton élettörténetének ismertetése.  

 Az energia-megmaradás törvénye. 

 A mechanika aranyszabályának átismétlése. 

 A mechanikai munka.  

 Az energia fogalma.  

 Súrlódás, tapadási és mozgási súrlódás.  

 Forgómozgás.  

 A Föld forgása.  

 Centrifugális és centripetális erő.  

Esetleg a Coriolis-erő (ld. a 10. osztályban a földrajz keretében).  

• Forgatónyomatékok és nyomaték-kiegyenlítés.  

• Impulzus, impulzusnyomaték, rugalmasság.  

• Newton gravitációs törvénye.  

• Kepler törvénye.  

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).  

 

Megfontolandó egy csillagászat epocha beiktatása (ha nem, akkor a fizika keretében kell ezt 

is megtartani). Rudolf Steiner nem ragaszkodik kimondottan külön epocha beiktatásá-

hoz az alábbi témákban:  

• a Föld védőburkai,  

• a heliocentrikus naprendszer,  

• a 9 bolygó, aszteroidák és üstökösök,  

• a Nap és ritmusai,  

• a Nap hatásai a földre - egy csillag élettörténete,  

• Kepler „Világharmóniája”,  

• a Nap és a Hold mozgásai, valamint ezek földre gyakorolt hatása. 

 

Várható eredmények: 

 A diákok jártasságot szereznek a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jel-

lemzők, tényezők megkülönböztetésében a kísérletek során.  

 Ismerik a kinematikai és dinamikai alapfogalmakat (út, idő, sebesség, gyorsulás, szabad-

esés, erő, Newton-törvények, kör és forgómozgás)  

 A tanult összefüggéseket, képleteket alkalmazzák egyszerű  feladatok megoldásában.  

 Ismerik és használják a tanult fizikai mennyiségek mértékegységeit.  

Ismerik a mechanika történeti fejlődését, neves tudósok elgondolásait (Arisztotelész, Galilei). 
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11. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Rudolf Steiner javaslatait követve, a fizika modern felfedezéseihez (akkoriban az alfa, béta 

és gamma sugarakhoz) való eléréshez végig kell haladni az elektromosság elméletén, az 

elektromágnesesség elméletén, és a rádióaktivitás alapjelenségén, valamint a fizikai alapfo-

galmak 19. és 20. századi fejlődésén. Különös gonddal vizsgálandók az elektromos és a mág-

neses mezők. Ennek következtében a diákok megfigyelésekkel és mérésekkel kifejlesztett in-

telligenciája a matematikai gondolkodást igénylő területek felé fordul. Az alapelv, hogy a ki-

indulási pont mindig egy kísérlet, a korábbi osztályokban megszokottak alapján változatlan 

marad.  

 

Javasolt témakörök:  

 

ELEKTROMOSSÁG  

• Az elektromosság története.  

• Esetleg: az elektrosztatika (ismétlése).  

• Az elektromos mező fogalma.  

• Kondenzátorok.  

• Van de Graaf generátor (mint az elektrosztatika példája).  

• Áram által keltett mágneses mezők.  

• Faraday motor alapelve.  

• 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.  

• Különböző anyagok áramvezetési szabályai.  

• Indukció: induktív ellenállás, Lenz törvénye, a Lorenz-erő.  

• Eddy örvényáramú féke.  

• Szupravezetés.  

• Energia, mint kalkulációs alapegység (a 10. osztályban tanult energiatörvények kiter-

jesztése).  

• A fordítottan ható áramok induktivitása; az elektromos és mágneses mezők polari-

tása.  

• Az áramerősség és a feszültség időbeli lefolyása kondenzátor töltése és kisütése so-

rán.  

• Kondenzátorok szabályai, mértékegységei, kapacitásszámítás, dielektrikumok.  

• Elektromos rezgőkör.  

• Áramerősség (kvantitatív).  
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• Csillapított elektromos rezgések feszültség- és áramerősség diagramjai.  

• Elektromos rezgőkörök rezgési fázisai.  

• Csillapítatlan elektromos rezgőkörök, szintetizátor. Rezgéshossz és frekvencia; 

Thomson hullámformulája.  

 

JELGENERÁTOR, A HALLHATÓ HANGTARTOMÁNY HATÁRAI  

• Adók és vevők; többek között rezonancia, triódák, elektroncsövek (katódsugárcső), 

emissziós színkép (folyamatos, hő drótos 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 töltés-

hordozó részecskék - ionok és elektronok tulajdonságai), valamint ezek megfelelői az 

alfa-, béta- és gammasugarakban, oszcilloszkóp.  

• Radioaktivitás, a radioaktivitás előfordulásai a természetben, radioaktív bomlás; 

atommaghasadás, atomreaktorok, mesterséges radioaktív izotópok, észlelőeszközök 

(Geiger-Müller csövek, ködkamrák).  

• Az atombomba technológiai fejlesztésének története (veszélyek, sugárvédelem).  

• Atomfúzió.  

Esetleg: félvezetők, diódák, tranzisztorok (l. információtechnológia).  

 

Várható eredmények: 

 A diákok pontosan megértik az elektrosztatikai jelenségeket (Coulomb-törvény, elektro-

mos mező fogalma).  

 Ismerik az elektromosság és a mágnesesség tulajdonságait (feszültség, áramerősség, el-

lenállás, 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. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  
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Mostanra a fiatalok érettek lettek arra, hogy megfelelő tudatossággal sajátítsanak el elméle-

teket. Most már értelmesen megtárgyalhatók tudományelméleti kérdések is, mint például 

az induktív és deduktív gondolkodás fizikai modelljének jelentősége. Emiatt törekedni kell 

arra, hogy a diákok ne higgyenek vakon a tudományban, hanem inkább saját ítélőképessé-

gükben  bízzanak.   

Ez döntő jelentőségű  segítség lehet személyiségük fejlődésében. Ez megtehető az optikában 

- ha még nem tették meg a 11. osztályban - vagy az atommodell tárgyalása során. Fontos 

alapismeretek közlése mellett áttekintést kell adni a modern tudományos ismeretekre jel-

lemző 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.  

• Hidat kell verni az optika, az ember, és a művészetek közé.  

• Különösen hasznos ekkor az egyes tantárgyak tanterveinek összehangolása.  

 

Javasolt témakörök: 

 

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 ku-

tatások 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); rövid-

látás, távollátás, szemüvegek.  

• A Weber-Fechner törvény (fénnyel való ingerkeltés sajátosságai, észlelőképesség, ge-

ometriai 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: klorofil, hemoglobin: kémiai szerkezete.  

• A kromatográfia alapjelensége Goethe szerint, a goethei természettudományos mód-

szer. A fény és a sötétség polaritása Goethe szerint, és ennek jelentősége az alkonyati 

színalkotásban (Rayleigh-féle fényszóródás).  
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• Az additív és szubtraktív színkeverés (technikai felhasználásuk) - megvilágítás-különb-

ség.  

• Spektrumszínek és testszínek.  

• Síktükör.  

• Domború és homorú tükrök.  

• A tükrözés szabályai: képsík (műszaki alkalmazások).  

• Mikroszkóp - elektronmikroszkóp (felbontóképességük).  

• Fénytörés, teljes visszaverődés (törvényei) (határszög), Newton alapkísérletei priz-

mákkal.  

• Fényelhajlás (pontszerű fényforrás, lézer; lézerfény - napfény).  

• A fény hullámhossza, spektroszkóp, spektrométer.  

• Színfelbontás prizmával,  

• Lencsék, fókuszpontok,  

• Virtuális és valódi képek,  

• Napfény fókuszálása gyűjtőlencsével vagy homorú tükörrel.  

• Polarizáció - kettős fénytörés (műszaki alkalmazása a feszültségoptikában), aszimmet-

rikus térszerkezet - az izotrópia fogalma.  

• Légköri természeti fényjelenségek és ezek keletkezésének fényelhajlási, interferenciai, 

fénytörési és polarizációs okai.  

• A szivárvány és keletkezése; esetleges utalás az aranymetszésre a szivárványban.  

• A fényelektromos hatás (és műszaki alkalmazása). •Elektronvolt, Planck-féle állandó.  

• A fény kettős természete (hullám - részecske elmélet), és hatása a 20. századi fizikai 

felismerésekre (a természettudományos modellek fejlődésére) vonatkozóan, a fizika 

határaival foglalkozó metodikát illetően; hipotézisek felállítása.  

• A fény három modellje: hullám-, részecske-, és sugárzási modell, valamint ezek jelen-

tősége és a rájuk vonatkozó bizonyítékok.  

• Relativitáselmélet, kvantumelmélet.  

• 20. századi jelentős kutatók életrajza (pl. Einstein, Planck, Hahn, Schrödinger, Bohr, 

Heisenberg).  

• A diákok példákon keresztül ismerik meg itt a modern ismeretelméleti kérdéseket, va-

lamint a tudomány és az etika problémáit.  

• A fizika matematizálása és a kételkedés szabadsága. 

•       Képletszerkezetek, a tömeg energia ekvivalencia; a fény és az anyag. 

•        Esetleg:   

• 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. 

 

Várható eredmények: 
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 Ismerik a geometriai optika szerkesztési eljárásait, az optikai tárgy és kép fogalmát, ösz-

szefüggéseit, 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 

keresztül (fény természete, modelljei). 

 

13. OSZTÁLY  

 

Célok, követelmények:  

 

A kötelező érettségi tárgy óráit a pedagógiai programban meghatározott módon heti rend-

szerességgel tartjuk. A 13. évfolyam képzését így illesztjük a rendelet alapján meghatározott 

kétszintű érettségi rendjéhez és a GÉV által meghatározott követelményekhez. A szaktanár 

feladata, hogy a kötelező érettségi tárgyból az általa választott érettségi témakörökhöz kap-

csolódó tananyag megtanulási rendjét kialakítsa, illetve a Waldorf képzésből fakadó eltéré-

sek kiegyenlítését megvalósítsa.  

Az alábbi témakörökből szintén a pedagógiai programban kifejtett módon (harmadolva a 

tananyagot) a választott érettségi tárgyból a három vizsgaidőszakban az érettségi előfeltéte-

leként kell sikeres vizsgát tenniük a diákoknak.  A témaköröket a Pedagógiai Program (I. 

számú melléklete) tartalmazza.  

 

KÉMIA  

 

Megközelítési szempontok és célok:  

 

A Waldorf-iskolákban a kémia tanításának módszertana nagyban eltér a hagyományosan 

megszokottól. Ennek megértése érdekében fontos néhány dolgot megemlíteni a természet-

tudományos gondolkodás és a hétköznapi élet viszonyáról.  

Az ember alapvető tapasztalatait makroszkópos szinten szerzi, egész életét makroszkópos 

érzékszervi benyomások alapján éli, szervezi meg. A fizikai világhoz fűződő mélységes viszony 

tehát nem atomi szinten zajlik. A fizikaival poláris viszonyban lévő, alapvetően emberi minő-

ség a gondolkodás, a kiterjedés nélküli szellemi dimenzió. A természettudományos igazságok 

a gondolkodás szférájához kapcsolódnak, a gondolat az, ami a megértést lehetővé teszi. Az 

érzékszervi benyomásokat a gondolkodás rendszerezi, a „miért” kérdése is a gondolkodás-

ban merül fel. Érthető tehát, hogy a 20. század természettudománya miért helyezett akkora 

hang-súlyt a gondolkodásra, a rendszerezésre, a miértekre adott válaszokra, az elméletekre, 

a modellekre. Ezen az úton hatalmas lépéseknek lehettünk tanúi, ezek a gondolatok mélyre-

ható változásokat hoztak az emberiség életében.  
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Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy a felhalmozott információ mennyisége, az „ap-

rópénzre váltott” természettudományos vívmányok száma és a – képzett! – lakosság tudo-

mányos gondolkodása között mély szakadék tátong. Az európai ember ma jóval kényelme-

sebb körülmények között él (ez a kényelmesebb nem tekinthető egyértelműen jobbnak), 

mint két-száz évvel ezelőtt, de nincs tisztában azzal, hogy minek következtében és milyen 

áron alakult ez így. A rutinból adott válasz, miszerint a tudomány és a technika fejlődése 

hozta el mindezt, csak egy összetett fogalomnak tekinthető, valódi magyarázatnak semmi 

esetre sem. Ez a fajta fejlődés ugyanis nem feltételezi, hogy az ezen területekről (tudomány, 

technika) alkotott kép változatlan marad. Az emberek többsége ma is naivan szemléli a tu-

dományt, annak gondolatmenetéből kirekesztettnek érzi magát, különösen érvényes ez a 

kémiára. A kémia szó nem szemléletet, vizsgálati módszereket jelent számukra, hanem kém-

csövekben lezajló színváltozásokat, robbanást és tűzesőt. Ennek a szomorú helyzetnek a ki-

alakulásában pedig nagy szerepet játszik a kémia tanításának hagyományos módszertana és 

tartalma.  

Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy a Waldorf-iskolák kémia tanítását nem a hagyomá-

nyos 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 részletesebben tárgyalt) fejlődéséhez igazítja, nem pedig az általáno-

san 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 szá-

mukra megfelelő mélységben tájékozottak legyenek a világ kémiai oldaláról, de igyekszik ki-

zárni azt, hogy a kémia nevében elidegenedjenek magától a kémiától. Annak érdekében te-

hát, hogy a tárgy tanítása ne öncélú legyen, hanem annak segítségével a tanulók az egész 

világ szemléletéhez megfelelő új szempontokat nyerjenek (melyek szervesen beépülnek gon-

dolkodásukba), nem szabad a kémia tanítását a legmodernebb elméletek leegyszerűsített 

változataival kezdeni. A gyermekek által jól ismert anyagokkal és változásokkal elkezdve, ahol 

az újdonság a szempontokban és a vizsgálat módszereiben rejlik, biztos alapot adhatunk a 

későbbiekben egyre bonyolultabbá váló ismeretanyagnak. A jelenségekből indulunk ki, nem 

a modellekből, ez utóbbiakat az előbbiekből vezetjük majd le, abban a korban, amikor a ta-

nulók már pontosan meg tudják különböztetni a valóságot a valóságot leírni próbáló elmé-

lettől. E két dolog különválasztása rendkívül fontos a modern tudományos gondolkodás ki-

alakításában, de ehhez már megfelelően érett gondolkodás és rengeteg tapasztalat szüksé-

ges.  

A jelenkori kémia legelterjedtebb paradigmája az atomelmélet. A különböző atommodellek 

leírásai megtalálhatóak a különböző szintű kiadványokban, kezdve a gyermekeknek szánt is-

meretterjesztő képeskönyvektől az általános- és középiskolai tankönyveken át az egyetemi 

jegyzetekig. Sajátos azonban, hogy a közvélekedés épp azt az atommodellt ismeri, ami a leg-

több egyszerűsítést, a legtöbb torzítást tartalmazza. Ennek oka nyilvánvaló: ezt a legköny-

nyebb képszerűen ábrázolni, ezt a legkönnyebb elmagyarázni és elhinni. A 13-14 éves gyer-

mekeket a hagyományos módszertan mélyen átitatja az anyag azon részecskemodelljével, 

amely közel sem hibátlan, és főleg nem univerzális. Történik pedig ez egy olyan életkorban, 
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ahol nagyon eleven módon ragadja meg a gyermek a körülötte lévő világot, amikor rengeteg 

tapasztalatot akar és tud is gyűjteni. (Ez volt a kémia tudománnyá válásának hajnalán is jel-

lemző: az anyagok vizsgálata, tulajdonságainak leírása, átalakítása, tapasztalatok szerzése, 

rögzítése, mód-szerek finomítása. Óriási ismeretanyag gyűlt össze tehát már a daltoni atom-

elmélet megszületése előtt.)  

Az a kérdés, hogy hogyan lesz a szénből (fekete, szilárd) az égés során szén-dioxid (színtelen, 

gáz) nem válaszolható meg pusztán azzal, hogy a szénatomok (nem látható) vegyérték elekt-

ronjai kovalens kötést képeznek az oxigén atomjainak hasonló elektronjaival. Ez a válasz le-

het nagyon meggyőző, de alapvetően a tanár tekintélye az, amiért ezt a gyerek elhiszi, mi-

közben saját maga a magyarázat helyességét nem tudja ellenőrizni, megítélni. A tudományos 

világkép alapja tehát nem a tapasztalatokon nyugvó szabályalkotás és az ezekből kifejlődő 

fogalmak lesznek, hanem az első pillanattól kezdve a tekintélyelv-alapú „fogalombebetono-

zás”. Azért vannak úgy a dolgok, azért játszódnak így le a folyamatok, mert a tanár ezt és ezt 

mondja. Ez teljesen ellent mond a természettudományos gondolkodásnak. Ez az eljárás ah-

hoz vezet, hogy a felszínen nagyon gyorsan megjelennek azok a fogalmak, melyek azt mutat-

ják, hogy a gyermek kezd megismerkedni a kémia tudományával. Ez felmutatható, tesztel-

hető. A fogalmak azonban nem a gyermek gondolkodási folyamatainak gyümölcseiként fej-

lődtek ki, hanem készen, mereven bekerültek egy arra fel nem készült gondolkodásba, minek 

következtében akadályozzák annak egészséges kibontakozását. A tapasztalatok híján kiala-

kuló isme-retszerzés magában hordozza azt a veszélyt is, hogy a tekintélyek fokozatos elha-

gyásával pár-huzamosan fenntartásokkal fog viseltetni a tudományos gondolkodással és 

azok képviselőivel szemben is. A kész, lezárt fogalmakat használó válasz elsatnyítja a gyer-

mekben élő keresést, azt a téves érzetet kelti benne, hogy a fontos kérdésekre már készen 

van a válasz.  

A kémia tanításának kezdetén nem lehet cél az atomelmélet bevezetése és a kémiai elemek 

rendszerezése. Ez utóbbiak nagyrészt nincsenek is jelen elemi állapotban a természetben, 

így tárgyalásuk – kevés kivételtől eltekintve – nem hozza közelebb a diákot a körülötte lévő 

világhoz. 

 

 

7. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

Minden metodika alapja a kémiai folyamatokba való bevezetés. Ezt minőségileg kell felfogni 

és oly módon a gyermekek elé tárni, hogy a természet újfajta megértése fejlődjön ki bennük. 

Ez azt követeli meg, hogy a kísérleteket először a hétköznapokban rendszeresen használt 

természetes anyagokkal (pl. fa, papír, haj stb.) kezdjük. Nem a szenzációs kísérleteknek kell 

a kérdéseket „feltépniük", hanem hétköznapi jelenségek, mint pl. a tűz késztetnek kérdések 

feltevésére. Ilyenkor az embert úgy éljük át, mint a természeti folyamatokban hatékonyan 

együttműködő lényt. „Amikor az ember a kémiával foglalkozik – a laboratóriumban vagy a 



120 

 

technikában – akkor tulajdonképpen mindig belenyúl a természet folyamataiba.  Anyagokat 

emel ki belőlük. Amikor a természetbe ilyen módon beavatkozunk, akkor környezeti problé-

mákat idézünk elő (…). A halott anyagokat mind az ember állította elő. A világ nem pusztán 

anyagokból áll, hanem jelenségekből – az élő és élettelen természet jelenségeiből.”  

A kémia tanításának nem szabad lehatárolnia és kiragadnia, hanem kívülről befelé haladva 

viszonyokat kell felmutatnia. Eközben be kell vonni és komolyan kell venni a tanuló élmé-

nyeit, nem szabad a mérőműszereket és az indikátorokat – a dolgokat „tudományosan ob-

jektivizálva" – mint az „egyetlen pontosat", egyoldalúan pártfogolni.   

 

 

 

 

Javasolt témakörök:  

 

 A tűz a különböző megjelenési formáiban (a szén másképp ég, mint a szalma és a fa, a 

gyertya másképp, mint az alkohol és a kőolaj, a kén másképp, mint a foszfor).  

 Az égés maradványainak vizsgálata (hamu, szén, szén-dioxid).  

 Indikátorok (vörös káposztalé).  

 A levegő áramlása a tűz környezetében: az égést tápláló oxigén.  

 O2 - CO2, vérkeringés.  

 A mész és a mészégetés. A savgáz és a bázis megjelenése (mészlúg). További savak (pl.: 

sósav, foszforsav, kénessav.  

 Kultúrtörténeti és technikai vonatkozások.  

 A gyertya (M. Faraday) és gyertyakészítés.  

 Tűzhelyek és a kémény fejlődése.  

 A savak és lúgok hatása a kristályképzés.  

 A mész gyakorlati felhasználása - az iskolai kemence s a mögötte álló fal éves karban-

tartása, vakolás, meszelés.  

 

Várható eredmények: 

 A gyermek képes pontos megfigyeléseket végezni. 

 Egyszerű kísérleteket biztonságosan végre tud hajtani. 

 Tisztában van az égés feltételeivel. 

 Megérti a mészégetés, a mészoltás és a mész megkötésének kémiai hátterét. 

 Képes egyszerű következtetések levonására. 

 Le tudja írni az órán látottakat, jellemző rajzokat tud a jelenségekről készíteni. 

 Tisztában vannak a sav-bázis indikátorok felhasználásával. 

 

 

8. OSZTÁLY  
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Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

„A tanárnak a tantárgyát a lehető leggyakrabban kell az összes többi tárggyal összefüggésbe 

hoznia. Csak akkor válhat egy tantárgy egy átfogó, harmonikus világkép részévé, ha mind-

ezeknek a feltételeknek eleget tud tenni. Ha nem képes erre, akkor elszigetelődik, gyakran 

túlteng — veszélyeztetve ezzel a gyermekek harmonikus fejlődését.”  

A 8. osztály kémiája az önmagának táplálékot előteremtő embert helyezi a kiindulási pontba. 

Ezáltal köti össze magát a természettel, amely körülötte éled. A földi környezet ezen életfo-

lyamatától soha nem tudja elválasztani magát. A természetből különböző élőlényeket választ 

ki, megszakítja azok élet- és szaporodási folyamatait, elválaszt, feldolgoz, tisztít, finomít. En-

nek ellenére ezen kiszakított dolgok sokféle tulajdonságában még mindig tükröződik azok 

összefüggése az eredetükkel. Így lehet az anyagokban — elrejtve — a természeti erők hatását 

érzékelni. A tanításnak ezt kell lelepleznie, mert csak ezután lehet a karakterisztikus anyagi 

tulajdonságokat felismerni. Itt nem egy olyan analitikus leltározásról van szó, amely modell-

konstrukciókhoz vezethetne, hanem egy működő elv megfejtéséről. Ezért a gyermekeket 

eredeti kérdések feltevésére kell bátorítanunk. (Ezt a kérdésfeltevést a tanulói kísérletek ál-

tal még jobban el kell mélyítenünk.)  

 

Javasolt témakörök:  

A magtól a lisztig - különböző gabonatípusok, az őrlés technikái (az őrlőkőtől a vízi- és szél-

malmon át a hengermalomig). Kísérletek a liszttel: a tészta, a sikér. Keményítő előállítása 

lisztből, burgonyából, a keményítő jellegzetességei, jód-keményítő reakció. A sikér, mint a 

liszt fehérjekomponense (elszenesítési próba).  

A fehérje: tej, tojás, hús, toll, szőr, „állati termékek” való átalakítása sav segítségével (elcuk-

rosítási reakció) / a vízhez és a tűzhöz való viszonya. Fehling-oldat  

Az erjedési folyamat.  

A keményítő és fehérje összefoglalása, erjedési termék, élesztő a kenyérsütésben.  

Zsírok és olajok: növényi olajforrások / A zsír, a meleghez és a tűzhöz való viszonya, vízzel 

szembeni viselkedése.  

Száradó és nem-száradó olajok.  

Szappan-előállítás (nátronlúg, zsír és hő).  

Cellulóz, papír-előállítás.  

A keményítőgyártás további eljárásai. Cukor-előállítás répából.  

Cukorfogyasztás, mint civilizációs probléma / a cukortúlfogyasztás következményei a foga-

zatra / vércukor és cukorbetegség.  

A bőr és a cserzés folyamata.  

Sajtkészítés.  

A fémfeldolgozás folytatása, a kohóban zajló folyamatok.  

 

Várható eredmények: 
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 A tanuló képes egyszerű próbák segítségével a keményítő, a cukor, a fehérje kimutatá-

sára. 

 A látott kísérletek alapján önálló kísérleteket is meg tud tervezni, képes ezek kivitelezé-

sére. 

 A tanult anyagok legfontosabb tulajdonságait képes ismertetni. 

 Képes felismerni az összefüggéseket a különböző élelmiszerek összetétele és tulajdonsá-

gai között. 

 A tanult ipari folyamatokat képes lépésekre tagolni és az egyes lépéseket karakterizálni 

is tudja. 

 Ismeri a tanult savak és lúgok előállítási módját. 

 

 

9-12. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok a felső tagozaton:  

Az előző két tanévben a szervetlen és szerves kémiában megszerzett anyagismeretekhez való 

kapcsolódás és annak kibővítése által a tanulónak egyre növekvő betekintést és értést kell 

szereznie a szerves életfolyamatokról, fenomenológiai alapokon. E mellett meg kell ismernie 

az ember használatában lévő szerves anyagok technikai használatát és átalakítását.  

 

Főbb céljaink tehát a következők:  

A 7. és 8. osztályos tananyag felfogása több tudományos szempont alapján.  

A kémia helye és feladata a modern világban és az élet különböző területein  

A kémiai összefüggések és az emberi tevékenység következményeinek megértése  

Az ökonómia és az ökológia kölcsönhatása  

Ismeretek közvetítése az anyagok tulajdonságairól és hatásairól  

Analitikai módszerek és eljárások megértése, ezek megjelenítése kísérletek által  

A modellelképzelések megértésének fejlesztése  

A kémiai szaknyelvbe való bevezetés  

Rávezetés az anyagokkal és folyamatokkal való felelősségteljes bánásmódra  

9. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A fiatal embernek meg kell ismernie  fontos, elsősorban szerves anyagokat és folyamatokat, 

továbbá ezek technikai és hétköznapi felhasználását. Az itt kimunkált törvényszerűségeket 

még képletek nélkül, szavakkal leírt egyenletekkel magyarázzuk. E mellett azonban elő kell 

segítenünk az ökológiai és társadalmi vonatkozások és problémák megértését. Rudolf Steiner 

tantervi javaslata így szól: „Amit a 8. osztályra meghatároztunk, a szerves kémia első elemeit, 

mi egy alkohol, mi egy éter, azt kell itt a 9. osztályban tovább folytatni.”   

„A 9. osztályban sem az a feladatunk, hogy a szerves világ kémiáját lehatárolva és rendsze-

rezve, formális jegyek alapján, a „homológ sorok” és a „funkciós csoportok” szerint tárgyal-

juk, hanem tovább kell követni az élet nyomait. Mert a Földön megfigyelhető élet mindig 
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magasabb rendező elvek szerint fejlődik, nem pedig alacsonyabb rendű, élettelen építőkoc-

kákból, additív módon.” (M.v. Mackensen)  

 

Javasolt témakörök:  

 

• Égés és oxidációs folyamat / A redukció, mint az oxidáció (égés) visszafordítása.  

• A levegő: Összetétel / A légzés mint oxidáció és a fotoszintézis mint redukció / Anyag-

körforgalom / Gyors és lassú oxidációk / A szén-dioxid képződése és tulajdonságai / 

Levegőszennyezés.  

• A kémia történetéből: Az oxigén felfedezése és tulajdonságai (I. Priestley) / Oxidáció, 

mint oxigénfelvétel (A. Lavoisier).  

• Szerves kémia: Cukor, keményítő és cellulóz tulajdonságok, előfordulások, (elsősorban 

az élőlényekben való jelentőségük), anyagkörforgás és ipari előállítás.  

• A szénhidrátok kimutatása a növényekben (jód-keményítő próba, Fehling-reakció, 

ezüsttükör-próba) / a fa összetétele / Papír-előállítás / Izzítás (száraz lepárlás) / Faszén 

előállítás / Elszenesedés: tőzeg, barnaszén, feketeszén, grafit / Kőolajképződés nö-

vényből és állatból, szerves kötések.  

• Erjedések: Alkoholos erjedés / Erjedés és desztilláció / Az alkoholok tulajdonságai és 

fajtái / Az alkohol túlfogyasztás veszélyei / Drogproblematika / A metanol mérgező ha-

tása / Ecetsavas erjedés / Egyéb erjedések (aerob, anaerob).  

• Éter: Előállítás és tulajdonságok / Az éterrel való foglalkozás veszélyei.  

• Észterek és aromaanyagok: Természetes kinyerés és mesterséges előállítás.  

• A zsírok, mint észterek: elszappanosít.  

• A levegő.  

• Tűzoltási eljárások összehasonlítása, kitekintés a klórozott szénhidrogénekre (Halon) 

és az ózonproblematikára.  

• Az altatás története.  

• Szappan-előállítás (ha a 8. osztályban nem volt).  

 

Várható eredmények: 

 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. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  
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Most már a gyerekek teljesen a Föld polgáraivá váltak, és meg kell tanulniuk ezen a számukra 

új területen tiszta gondolatokkal tájékozódni. Az életüket, amely a tudatuk számára most 

elsősorban a Földön zajlik, a gondolatok által át kell formálniuk, hogy képes legyen rendsze-

rezni az egyes jelenségek sokaságának káoszát, de olyan érzékenynek is kell lennie, olyan 

„engedelmesnek”, hogy a világmindenség nemes felépítését valóban fel tudja fogni. Az egész 

epocha stílusa a következő kell legyen: „Egy erősen előtérbe lépő, átlátható gondolati struk-

túra, amely a jelenségek sokféleségét rendszerezi, ami által ezeket fogalmilag megvilágosí-

tani és kezelni tudják. Egy nemesen megformált, szépen színezett sókristály állhat előttünk 

ideálként, ha az epocha stílusát átgondoljuk.” (F. H. Julius)  

 

 

Javasolt témakörök:  

 

• A só keletkezése és kinyerése: só lerakódási helyek, a sók jelentősége a kémiai iparban 

(nagyipar, amalgámeljárások) / Keresztkapcsolat a fizikával: elektrolízis, iontörvény az 

elektrolízissel összefüggésben.  

• Só képződés semlegesítés által: a sók közönséges nevei és a nemzetközi nevezéktan / 

keresztkapcsolat a földrajzhoz: geológia és gazdasági földrajz, közlekedésföldrajz / ke-

resztkapcsolat a történelemhez: a só történelmi jelentősége, só utak.  

• Kristályosítás és oldás: a kristálynövekedés és a növényi növekedés összehasonlítása / 

a krisztallográfia alapjai/ fagyáspontcsökkenés (hidegtechnika) / forráspont-emelke-

dés (kísérletek a különböző sókkal).  

• Diffúzió és ozmózis: Pfeffer cellája / az ozmotikus nyomás mérése / biológiai jelentőség 

(plazmolízis).  

• A sók kémiai analízise: Savak, bázisok, anhidridek / termikus só bontás / sav és bázis 

(kiszorítás) / savak és bázisok sóból való előállítása / elektrolitikus só bontás.  

• Savak és lúgok előállítása fémes és nemfémes elemekből: az előállítás nagyipari eljárá-

sai / ennek történelmi jelentősége / a kémiai technika fejlődése / hatásmódok / fontos 

savak és bázisok megbeszélése / indikátorok, pH-érték, vízkeménység, lágyítás, mosó-

szerek.  

• Bevezetés a reakcióegyenletek egyszerű formájába (lehetőleg még képletek nélkül).  

• Sztöchiometriai mérések számítások.  

• Savak és lúgok az emberi szervezetben.  

• A kristályrendszerek áttekintése. A Mohs – féle keménységi skála.  

 

Várható eredmények: 

 Ismeri az elektromosság és a kémia tanult összefüggéseit. 

 Meg tud oldani egyszerű számolási feladatokat az oldhatóság, a semlegesítés, valamint a 

koncentráció témaköreiben. 

 Ismeri az ozmózis jelenségét és természetben betöltött szerepét. 
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 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. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

• A tízedik osztályban olyan átfogó polaritásokat tárgyaltak, mint a bázisok és savak, a 

fémek és nem fémek, ezután a tanulóknak áttekintést kell kapniuk a kémia teljes te-

rületéről.  

• Az elemek egyéni karakterét a kémiai anyagok kölcsönhatásából kell kibontani.   

• Hogyan nyilvánul meg az elem önmagában?  

• Hogyan nyilvánul meg más anyagokkal való kölcsönhatásban?  

 

A kémiai képletek bevezetése a kémia mennyiségi törvényszerűségei segítségével. A kémiai 

elemek rendszerének és jelentőségének bemutatása a természetben és a technikában. A pe-

riódusos rendszert nem úgy vezetjük be, mint feltétlen rendező elvet, hanem összefoglalva, 

mint egy lényeges felfedezést. A metodikai eljárás itt döntő, hadd húzzuk alá még egyszer 

Julius szavaival: „Bizonyára van arra lehetőség, hogy az elemek periódusos rendszerét úgy 

kezeljük, hogy a jelentőségüknek megfelelő súlyt kapjon a hatásos egész és a harmonikus 

viszonyok, ahogyan Blicke publikációiból kiderül. De ha ez sikerült is, még van két másik ne-

hézség, amely megnehezíti azt, hogy ezt egy eleven világkép kiindulópontjaként vegyük. Az 

első nehézség az, hogy ezt egyelőre alig lehet az emberi szervezettel összefüggésbe hozni; a 

második az, hogy ez nem a képszerű gondolkodás terméke. Képszerűen átlátható gondolko-

dással olyan egészen más törvényszerű összefüggéseket is lehet találni az elemek között, 

melyek jelentősen átláthatóbbak és a tanításban jobban használhatóak.  

Ez nem azt jelenti, hogy a periódusos rendszert nem kellene tárgyalni. De nagyon nagy kü-

lönbség az, hogy ezt kiindulási pontként, vagy egy fontos, jelentős felfedezést kezeljük." (F. 

H. Julius)  

Kitekintés egy, az egészből kiinduló vizsgálati módra és fenomenológiai kémia: ezek a kiindu-

lópontjai a jövő „finomságra" törekvő és környezetbarát technológiájának.  

 

Javasolt témakörök:  

 

• Fogalmak: Elem, kötés, keverék, analízis és szintézis, a kémiai kötések alaptörvényei:  

- az anyagmegmaradás törvénye (Lavoisier)  

- az állandó és sokszoros részek törvénye (Proust, Dalton) o tömegviszonyszámok  

- gázreakciók törvényszerűségei  

- vízszintézis és analízis oa gázok térfogattörvénye, mol tömeg, mol térfogat  

• Avagadró-tétel  
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• Az elemek periódusos rendszere: A felfedezés története (Döbereiner, Meyer, Mengye-

lejev) /  Törvényszerűségek: a legfontosabb fő- és mellékcsoportok, periódusok és ér-

tékűség, bázis és savképzők, amfoterek / A periódusos rendszer értelmezései  

• A legfontosabb elemek kiválasztása a természetes előfordulásuk tekintetbevételével: 

kén, nitrogén, nitrogén-oxidok, ammónia, foszfor, oxigén, (naszcensz és közönséges 

oxigén, ózon), hidrogén, szén és szilícium (a szilícium kémiája, kémiai és ásványtani 

vizsgálati módszerek jelentősége az elektronikában l. az informatika tantervet), könnyű 

és nehézfémek különös tekintettel az alkálifémekre (nátrium és kálium) alkáli földfé-

mek (magnézium és kalcium) az alumínium, vas, réz, ezüst (a fémképzésben való jelen-

tősége)  

• Képletírás és a reakcióegyenletek felállítása  

• Sztöchiometrikus számítások  

• Radioaktivitás (egyszerű formában és a fizikatanárral való konzultáció után)  

• Az előzőek alternatívájaként álljon itt a Julius által javasolt megközelítési út: Az emberi 

szervezet, mint kulcs az elemek új rendszeréhez:  

• A 12 anyag (ld. fenn) mint minden természeti terület képviselői (ld. Julius 100 p.)  

• Keresztkapcsolat a fizikához: természetes és mesterséges radioaktivitás  

• Keresztkapcsolat a biológiához és környezetkutatáshoz: magfizikai, ill. magkémiai tech-

nológia és a Föld bioszférája  

• Az elemfogalom története (keresztkapcsolat a filozófiához)  

• Térfogattörvény a gázreakcióknál  

• Izotópok (modellelképzelés nélkül)  

• Életrajzi vonatkozások  

 

Várható eredmények: 

 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 ren-

dezni. 

 Meg tud oldani egyszerű sztöchiometriai feladatokat. 

 Ismeri az elemek periódusos rendszerét, annak felépítési elvét. 

 

 

12. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak: 

 

 A tanulónak az eddigi tanulmányok lekerekítését és összefoglalását kell átélnie, továbbá be-

tekintést és megértést kell nyernie a modern kémia jelentésére az emberrel, a természettel 

és a környezettel kapcsolatban.  
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„Az első, ami ennek érdekében fontos, annak a belátása, hogy a folyamatok az emberben 

teljesen másképp zajlanak le, mint odakint. A második az tulajdonképpen az előző folytatása.  

Egy olyan kémiát kell kifejlesztenünk, amely számításba veszi a természet négy természeti 

terület létezését, és tekintettel van az emberi szervezetben levő négy szintre. Ez a két köve-

telmény adja a fő szempontját a 12. év kémiatanításának." (F. H. Julius)  

A szerves kémia történelmi fejlődéséből világítható meg a szerves kötések jelentősége a je-

lenkor technikájában és hétköznapjaiban. Itt tehát az epocha hátterében a biokémia áll, mint 

gondolati vezérfonal. Az emberi szervezetre jellemző immunreakciókból kiindulva, példák 

alapján követhetjük a különböző folyamatokat, a szervezethez való kapcsolódásukat és az 

ökológiájukat. Enzimeket, hormonokat és szabályozó köröket tárgyalhatunk, egy olyan ké-

miát bemutatva, amely nem mérgezően, hanem gyógyítóan hatna az emberre és környeze-

tére.  

 

Javasolt témakörök:  

 

• Anyagok keletkezése és hatásai az élő szervezeten kívül és belül  

• A növényi és állati fehérje élettani jelentősége  

• Az élő test, mint egész, megfelelő utak ennek az elő egésznek a felismerésére.  

• Bevezetés, felhasználás és megbeszélés a kémiai modell elképzelésekről. A szerves ké-

mia fogalma, mint a tipikus szénkötések tudománya.  

• A szén és a szénkötések különlegessége  

• jelentősége, mint építő elem az élőlényekben  

• módosulatok (grafit és gyémánt)  

• történelmi: Wöhler karbamid szintézise  

• Kőolaj: előfordulás, keletkezés és összetétel / jelentősége, mint nyersanyag és energia-

hordozó / frakcionált desztilláció / petrolkémia / benzin előállítása (finomítás) / krak-

kolás / oktánszám / ökológiai hatások  

• Alkánok: a homológ sor fogalma / Kekulé és a szerves szerkezeti képletek fejlődése 

(összegképlet és szerkezeti képlet) / az izoméria fogalma, térbeli modellek / lánckép-

ződés és gyűrűképzés  

• Alkének, alkadiének, alkinok: szerkezet / gazdasági jelentőség Fontos fogalmak:   

• alifás és aromás kötések  

• addíció és szubsztitúció  

• polimerizáció és poliaddíció  

• funkcionális csoportok és azok viselkedése  

• A szénhidrogének származékai: halogén-származékok (jelentősége a környezet szem-

pontjából, a Föld ózonrétegének reagálása, keresztkapcsolat a földrajzzal) / alkoho-

lok: primer, szekunder és tercier alkoholok, egy és többértékű alkoholok (glikol, glice-

rin) és ezek jelentősége / aldehidek, ketonok, karbonsavak / észter képződés és el-

szappanosítás / zsírképződés  

• Biokémia: szénhidrátok, zsírok, fehérjék  
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• a műanyagkémia  

• poliészter és poliamid  

• vegyi szálak, pl.: nylon  

• duroplaszt, themoplaszt és elasztomerek tulajdonságai és szerkezete  

• a műanyagok feldolgozása, felhasználása és megsemmisítése  

• szemétgondok, újrahasznosítás  

• a metán tetraéderes szerkezeti modellje  

• a C-C kötés különlegessége  

• egyensúlyi reakciók a szerves kémiában  

• reakciósebesség  

• tömeghatástörvény  

• nukleinsavak, DNS  

• géntechnológia ionok  

• peptid-kötés  

• életfontosságú aminosavak  

• fontos hatóanyagok (enzimek, hormonok)  

• modern elválasztás-technológia  

• kromatográfia  

• proteinek és építőköveik  

 

Várható eredmények: 

 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, an-

nak környezeti hatásait. 

 Ismeri az izoméria fogalmát. 

 Tudja alkalmazni a tanult nevezéktani elveket. 

 

 

13. OSZTÁLY  

 

Célok, követelmények:  

 

A kötelező érettségi tárgy óráit a pedagógiai programban meghatározott módon heti rend-

szerességgel tartjuk. A 13. évfolyam képzését így illesztjük a rendelet alapján meghatározott 

kétszintű érettségi rendjéhez. A szaktanár feladata, hogy a kötelező érettségi tárgyból az ál-

tala választott érettségi témakörökhöz kapcsolódó tananyag megtanulási rendjét kialakítsa, 
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illetve a Waldorf-képzésből fakadó eltérések kiegyenlítését megvalósítsa. Az alábbi témakö-

rökből szintén a pedagógiai programban kifejtett módon (harmadolva a tananyagot) a vá-

lasztott érettségi tárgyból a három vizsgaidőszakban az érettségi előfeltételeként kell sikeres 

vizsgát tenniük a diákoknak. A témaköröket a Pedagógiai Program I. számú melléklete tartal-

mazza.  

 

 

IDEGEN NYELVEK  

 

Megközelítési szempontok és célok az elsőtől a tizenkettedik osztályig:  

 

A Waldorf-pedagógiában nem különül el egymástól a tanítási és nevelési cél. A neveléstaní-

tás kérdésköre: hogyan segíti a tantárgy tanítása az emberré válást?   

Az idegen nyelv oktatásának célja, hogy a diákok pozitívan forduljanak a más kultúrájú és 

nyelvű népekhez, valamint hogy segítse az emberi megértést, hogy empátiát alakítson ki má-

sok szemlélete és világlátása iránt. Az idegen nyelvek tanulása új perspektívát kínál az egyén 

számára saját nyelvéhez, kultúrájához, szemléletéhez, mentalitásához, ily módon segítve a 

diákot, hogy a világot árnyaltabban láthassa.   

Ennek megfelelően az idegen nyelv oktatásának célja összetett. Egyrészről praktikus, hasznos 

célként törekszik arra, hogy a tanuló hallás és olvasás útján egy másik nyelvet megértsen, és 

hogy folyékonyan fejezze ki magát az adott idegen nyelven szóban és írásban egyaránt. To-

vábbá célja bemutatni a diákoknak az adott nyelven beszélő népek karakterét, szokásait, kul-

túráját, földrajzát, történelmét. Az idegen nyelv tanításának harmadik, pedagógiai célja, hogy 

segítse a gyermek általános fejlődését a tantárgy saját eszközeivel, és hogy betekintést nyújt-

son a világ árnyalt szemlélési módjaiba, ezzel tágítva perspektíváját.  

Az idegen nyelv verbális tanulása a diáknak azt a képességét fejleszti, hogy egy másik em-

berre figyeljen, hogy követni tudja a másik ember kimondott és ki nem mondott szándékait, 

hiszen ez ösztönzi a nyelv iránti érzékenységet. Jobb megértést, kiegyensúlyozott vélemény-

alkotást és empátiát alakít ki. Ezek a képességek szükségesek a komplex társadalmi helyze-

tekben. A legalább két idegen nyelv tudása a rugalmas és mozgékony gondolkodást ösztönzi, 

mivel a különböző nyelvek kaput nyitnak a tapasztalás különböző birodalmaiba, és így nö-

vekszik a világ és a más emberek iránti érdeklődés is.  

A nyelv alapvetően három szinten működik. Támogatja az önkifejezést, a kommunikációt, és 

keretet biztosit a párbeszédhez, beszédhez és megértéshez. Másodsorban a nyelv a gondo-

latok és koncepciók rendszerezésének és reprezentálásának eszköze, lehetővé teszi, hogy a 

gyermek feltérképezhesse saját tapasztalatait. A szintaktikai viszonyok egyetemes elveinek 

segítségével a jelentés eljut az egyik személytől a másikig. Minden nyelvet le lehet fordítani 
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minden más nyelvre. Harmadsorban a nyelv természetét tekintve felfedő, reveláló jellegű. 

Ellentétben a nyelv materialista szemléletével, a Waldorf-iskolák azt a szemléletet vallják, 

hogy a nyelv hangbeli, lexikális és szintaktikai elemeivel a leírt dolog esszenciájából fejez ki 

valamit. Ezért olyan hatalmas a nyelv formáló ereje. A minden nyelvre jellemző szintaktikai 

és nyelvtani rendszerekbe való betekintés jó alapot biztosít a nyelv és nyelvészet későbbi 

tanulmányozásához.  

Az idegen nyelvek tanításánál az anyanyelv „megtanulásának” mintáját tűzi maga elé a Wal-

dorf-pedagógia. (Az erre vonatkozóak tekintetében lásd az anyanyelv tanítását.) A nyelv ter-

mészetével folytatott munka azt eredményezi, hogy a gyermek teljes lényével belemerül a 

nyelvbe. Főként az első években fontos szempont, hogy igyekszünk nem lefordítani egyik 

nyelvet a másikra. Ez alkalmat ad a gyerek érző-intelligenciájának nevelésére, különöskép-

pen akkor, ha az idegen nyelvek tanítása már az első iskolaévben elkezdődik. A tanár ekkor 

értelmet közöl egy új jelrendszerben, nem pedig új jelet a régi jel helyére. A hangalak mögötti 

értelmet valakinek hordoznia kell, nem hangszalagnak, nem oktatógépnek, hanem egy jelen-

lévő másik lénynek, akinek szándékában áll a kifejeződés és a kommunikálás. Tudat tanít-

hatja csak a tudatot arra, hogyan kell jel és jelentés között pillanatról pillanatra váltania, ho-

gyan lesz ez a váltás folyamatossá, azaz képességgé. A jelentés – ami a nyelv rejtett, látha-

tatlan része – összekapcsolódik a szó érzetileg megjelenő, hallható, írott oldalával, jeloldalá-

val. A jelentést meg kell érteni, különben a jelek összekeverednek, használhatatlanok. Egy 

jelnek viszont többféle értelme is lehet. A gyerek az ősjelentést ragadja meg, ami lehetővé 

teszi a sokféle alkalmazást. A gyerek utánzó- és befogadó készségével „odaadja” magát a 

tanár szándékának, érzéseivel – és nem intellektuálisan – éli át ezt a szándékot. Ezek az ér-

zések, melyek a beszédszándékig nyúlnak, nem szubjektívek; inkább úgy lehetne jellemezni 

őket, hogy érzékelők, megismerők.  

Az első három iskolaévben a gyermek beszélve tanul meg beszélni. S ahogy az idegen nyelv 

tanulása, „érettebb utánzása az anyanyelv megtanulásának” úgy az érző figyelem nevelésén 

át segítjük a gyermek világ felé fordulását, mely sokkal nagyobb mértékben történik meg a 

belső átváltozás nyomán, mintha kívülről kapcsolódna egy ismerethez. Mindaz, ami később 

jellemzi a diákok odafordulását más kultúrájú és nyelvű népekhez, a mások szemlélete és 

világlátása iránti érzékenység, empátia, annak a pedagógus a nyelvtanítás első éveiben ad 

alapot az érző figyelemnek a nevelésével, mely a jel-jelentés viszonyának fantáziadús sokfé-

leségétől a fordulatok intonációjáig is megjelenhet. Az első években fontos, hogy a gyerek 

ne érezze, hogy nyelvtan van a világon, merüljön bele teljes lényével a nyelv folyamába. Az 

órák többnyire teljesen az idegen nyelven folynak. A költői nyelvet előtérbe helyezzük a pró-

zával szemben. A gyermekek megismerkednek egy sor tevékenységgel, párbeszéddel (üd-

vözlés, mindennapi helyzetekben használt kérdések és válaszok), versekkel, mondókákkal, 

kiszámolós játékokkal, dalokkal, játékokkal, melyek a nyelv világába repítik őket anélkül, 

hogy fordításra vagy magyarázatra lenne szükség.   

Miután az első órákon kialakult egy repertoár, új anyaggal ismerkednek meg, míg a régit fo-

lyamatosan ismétlik, és variációk segítségével bővítik. A beszéd mellett a gyerekek szituációs 

játékokon is tanulják a nyelvet.  
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A gyermekek érzésben értik, amit hallanak és ismételnek. Nem kell szó szerint érteniük a 

szöveget, hiszen ilyenkor a nyelv zeneisége, folyamatossága, egésze a fontos. A párbeszé-

dekben és szituációs játékokban a mozdulatokon és gesztusokon keresztül fordítás nélkül is 

pontosan értik a gyerekek, amit mondanak. A jelentés ilyenkor még gyakran helyhez és tárgy-

hoz kötött. Ekkor alakul ki bennük az idegen nyelv intonációs mintái iránti fogékonyság, amit 

sokkal nehezebb lenne később, tíz éves kor után kifejleszteni, mert akkor már a beszédszer-

vek és a hozzá tartozó idegek plaszticitása kevésbé alakítható. A korai nyelvtanításnak ez az 

egyik fő oka a Waldorf-iskolában.  

A tanítás írott szöveg nélkül történik és mivel a kommunikált jelentésnek nagy hányada nem 

szemantikai jellegű, nagy hangsúlyt kapnak a gesztusok, a pantomim, a testbeszéd, ezért a 

beszéd nem-verbális formái mindvégig fontosak maradnak. A gyerekek akár hosszú párbe-

szédeket is megtanulhatnak kívülről. Jelentős mennyiségű szókincset és nyelvtani szerkeze-

tet sajátítanak el eredeti helyzetben, nem pedig absztrakt vagy sematikus módon. Valójában 

az első három évben a gyerekek szisztematikusan megismerik, és nem tudatosan gyakorolják 

a nyelv valamennyi fontosabb elemét. Az első három évben döntően együtt beszélnek a ta-

nár és a gyerekek, az egyéni megnyilatkozások kevésbé hangsúlyosak. A 3. osztály végére a 

gyermekek szókincse tartalmazza a ruházat elemeit, a mindennapi otthoni és iskolai élet te-

vékenységeit leíró kifejezéseket, az osztályterem és az otthon tárgyait, a színeket, a napsza-

kokat, a hét napjait, hónapokat, évszakokat, tipikus időjárási kifejezéseket, ismerős foglalko-

zásokat, hogy hogyan űzik ezeket, növényeket, állatokat, stb. Képes alapvető kérdéseket fel-

tenni és megválaszolni a fent felsorolt szókincs segítségével. Füzetmunkára a szóbeliség mi-

att nincs szükség, de első osztálytól a gyerekeknek lehet olyan füzete, amelyben a tanult 

dalokat, verseket lerajzolják, harmadik osztályban esetleg néhány szót is leírnak az év végén.  

A 4. osztálytól a gyermeknek új életszakasza kezdődik, melynek egy tudatosabb nyelvtanulás 

felel meg. Idáig a gyermeket a világhoz egy azonosuló érzés fűzte. A kilencedik életév kör-

nyékén érzésvilágában a távolság-vevés képessége jut előtérbe, mellyel a világra és önma-

gára is rá tud nézni. Így az érzés-öntudatot gondolkodó öntudat, a világgal való azonosulást 

pedig egy kettősség élmény váltja fel. Mindez a gondolkodás ébredését jelenti, melytől az 

’Én’-hez fűződő kapcsolat megerősödése várható. Emberré válását segítjük, ha a nyelv taní-

tásában hangsúlyt kap a gondolati elem rend- és nyelv-gerincalkotó mivolta. Az eddigi nyelv-

tudása alapján képes induktív szabályokat alkotni a tanuló, és a tanár betartatja azokat. A 

nyelv művelésére, mint saját tevékenységére tud nézni, s magát, mint a tevékenység forrását 

veszi észre. Ez a tény az ’Én’-fejlődés erős motiválását jelenti, s később morális fejlődését is 

megalapozza az az itt erősödő képesség, hogy a gyermek önmagára tud nézni, távolságot tud 

venni magától. A gondolati elem igénye az érző figyelemből, érző intelligenciából kristályo-

sodik ki, amikor az ’Én’-fejlődés új szakasza elkezdődik. A nyelv tanítása a továbbiakban sem 

kívülről, absztrakt elgondolások alapján történik, hanem az emberismereti háttérből fakad.  

A kilenc-tizenharmadik évben, „a gyerekkor közepén” (H. M. Wiedemann) az írás-olvasás je-

lenik meg a tantervben. Az olvasás képessége ismert szöveg felolvasásától, a helyes hangsúly 

kialakításán át a maximális érthetőségig kell fejlődjön. Ebben a három évben az írás az ismert 

rövid szövegek másolásával kezdődik, majd egyszerűbb gondolatok kifejezését szolgálja. 
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Megjelenik a kétnyelvűség, idegen nyelvű szövegek tartalmát foglalják össze az anyanyelvü-

kön és egyszerű szövegeket alkotnak idegen nyelven. Ezen időszak végére megismerkednek 

a szótár használatával. A nyelvtani szabályokon tudatossá váló nyelvhelyesség élményéhez a 

nyelv szépségének élménye járul. Ez a hosszabb versek, prózai szövegek önálló előadásában 

nyilvánul meg. A mondatok helyes ritmusban való előadása, a karakterisztikus hanglejtés en-

nek az esztétikai igénynek a kielégítését szolgálja. Életszerű beszédhelyzetek, információk 

adása a nyelvben való megnyilatkozás elemei. A nyelvtörők humora is helyet kap a tanulás-

ban. A helyes kiejtésre is egyre nagyobb gond hárul.  

A nyelvtudás az első években, sok esetben bizonyos szituációkhoz és személyek jelenlétéhez 

kötött, és ezektől függetlenül nem működik. Most, a kilenc-tizenharmadik évben egy önálló-

sodási folyamat kezdődik el. Az epocha füzetek mintájára kis tankönyvet szerkesztenek a 

gyerekek, amibe a tanult verseket, dalokat, mondókákat és gyakorlatokat is feljegyzik. (fel-

becsülhetetlen, ha tanárváltozás van).  Az olvasmány általában az 5. osztályban jelenik meg, 

amikorra a gyerekek ismerik a betűket és ismerős mondatokat képesek olvasni. Az olvas-

mány lesz a szókincs növelésének középpontjában. A gyerekek ekkor kezdik felépíteni saját 

referencia-füzetüket rendszerezett szókincslistákkal, amelyeket gyakran tematikusan cso-

portosítanak, nyelvtani szabályokkal és ragozási táblázatokkal egészítenek ki. Ezt ajánljuk egy 

nyelvtankönyv helyett, mert nagyobb rugalmasságot biztosít a tanár számára a témák válasz-

tásában, és a folyamat, ahogy a diákok önmaguk fogalmazzák meg az általuk dedukált sza-

bályt nagyban segíti az emlékezést. Másik előnye, hogy a nyelvtant a legszükségesebb szintre 

lehet csökkenteni. A nyelvtan az „amit muszáj tudni” szintre korlátozódik középtagozatban. 

Fontos, hogy a füzet munkaeszközzé váljon, s a nyelvtani rész a pontosságra figyelmeztető 

gesztusban is a színes, rajzokkal segített, figyelemfelkeltő eszközökkel legyen kimunkálva. Az 

önálló tevékenység esztétikai elemekkel bővüljön. Gyakorlófüzetük is van, amiben az írott 

munkát gyakorolják akár az órán, akár házi feladatként. Amennyiben, rendelkezésre áll jó 

szöveggyűjtemény, negyedik osztálytól érdemes használni az olvasás tanításához. Szótárral 

az 5. osztály végétől, hatodik osztály elejétől kezdenek dolgozni a tanulók.  

Jól alkalmazhatóak ebben az életkorban a rejtvényjátékok, a párbeszédek improvizatív jel-

lege is fokozódik. A tanár a mércét egyre magasabbra teszi. Az osztály illetve csoport előad-

hat együtt kisebb színdarabokat is. Fontos, hogy a gyermek semmi olyat ne tanuljon meg 

kívülről, aminek nincs számára minden részletében egy határozott érzés-jelentése (Kiersch). 

A kórusban való beszédet egyre gyakrabban váltsa fel az egyes gyerek megnyilatkozása. A 

kiejtési szabályokat ne absztrakt módon tanulják a gyerekek, hanem a tanár előmondása 

után. Kerüljük el a szóról szóra fordítást e szakasz végéig, egyes olvasmányok tartalmát lehe-

tőleg az idegen nyelven mondja el a gyerek. A már említett esztétikai élmény felébredése 

után elérkezik annak az ideje, hogy a gyerek a nyelv erejének átélését megközelítheti. Előké-

szített párbeszédekben megszólalhat a vita-jelleg.   

A gyerekek az egész középtagozatban folytatják a szóbeli munkát, ami mindig a tanítás kö-

zéppontjában marad. Ez gyakran egy-egy rövid színdarab vagy jelenet előadását jelenti. A 

beszédgyakorlatok tartalmaznak egyszerű társalgást az iskolai és otthoni életről, időjárásról, 
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kérdés-felelet játékot, ami a számok, az idő, az évszak, napszak, az osztály aktuális esemé-

nyeinek vagy az olvasott szöveg tartalmának ismeretén alapul. A tevékenységek között álta-

lában szerepel vers és beszédgyakorlat felmondása, éneklés, nyelvtani kérdések megtárgya-

lása vagy a történelem, földrajz és kultúra bizonyos aspektusai. Az egyes olvasmányok kivá-

lasztásakor a nyelvtanár próbáljon meg kapcsolódni a főoktatás anyagához.  A gyerek a ti-

zenkettedik életév táján ok-okozati összefüggések meglátására képes, így az előzőleg tanul-

tak összefoglaló áttekintésére is. A nyolcadik osztályban ismeretlen szöveg jelentését követ-

keztetik ki a gyerekek beszédhelyzet segítségével. Ennek kapcsán megismerkedhetnek az 

idegenvezetéssel. Foglalkozhatnak a természet- és környezetvédelem kérdéseivel, olvashat-

ják híres írók munkáit eredeti nyelven. A prózai és költői alkotásokat megelőzik a szükséges 

magyarázatok, nem utólag fűzi az olvasottakhoz a tanár. A művet hallás alapján értik meg a 

gyerekek, ez az első találkozás azokkal, olvasásuk a velük való foglalkozás utolsó fázisában 

következik. Elkezdődhet a naplóírás, tudjanak a gyerekek több mondatból álló egyszerűbb 

szöveget leírni. E szakasz végén megjelenhet a fordítás magyarról idegen nyelvre és fordítva. 

A gyerekek részletesen beszélnek családjukról, önmagukról. A pubertás elérkezte új arcula-

tot ad a tantervnek. A 9-12. osztályban új állomáshoz érkezik a gyermeki személyiség fejlő-

dése. Az ekkor felszabaduló érzés- és gondolkodási erők immáron hatalmas teljesítőképes-

séggel állnak az ’Én’ rendelkezésére. Gazdátlanságuk, kezeletlenségük egyre fokozódó káoszt 

jelentene. Kezelni őket pedig csak a gyermek egyetértésével lehet. A gyermekben feltörő 

gondolati életre vonatkozó igény most az igazságkeresés és ítéletalkotás igényévé változik. 

Ebben az időszakban az idegen nyelvek tanára együttműködő fél az igények tudatosításában 

és az eszközök rendelkezésre bocsátásában. Az eszközök: a nyelv sajátságainak mély, művé-

szi módon való feltárása. A nyelvtant olyan magas szinten kell, hogy elsajátítsák a tanulók, 

mely hamarosan lehetőséget adhat nekik, annak egészséges elfelejtésére.  Idegen nyelvet 

akkor beszél az ember folyamatosan, ha beszéd közben nem gondol a nyelvtanra. Ilyenkor a 

nyelvtan már képesség, nem tudás. A tanuló ilyenkor – hosszú tanulási folyamat eredménye-

ként – újból az érző intelligenciát használja az idegen nyelv használata során. A tanítás egy 

felszabadító felvilágosítás arról az igazságról, hogy a tudás barikádjain át képességeket szer-

zünk, amelyekkel legmagasabb lelki-szellemi igényeinket megvalósíthatjuk.  

A 9-12. osztályban idegen nyelvű irodalmat tanulmányoznak a tanulók, a szövegben felme-

rülő nyelvtant és kifejezéseket. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanár lehetőség 

szerint próbáljon meg kapcsolódni a főoktatás anyagához.  

A 9. osztályban önéletrajzokkal foglalkoznak, egyes jeleneteket dramatizálnak. A nyelvtani 

tudás további mélyítése mellett gyakorolják az írásbeli kifejezést, levelezhetnek idegen nyel-

ven. A nyelvi kifejezéseket próbálják az idegen nyelven magyarázni. A tanulók önállóan is 

feldolgoznak nehezebb szövegeket szótár segítségével és erről beszámolót készítenek. A 10. 

osztályban a tanulók olvasmányai a XIX-XX. század művei. Cikkeket, tudósításokat olvasnak 

különböző témakörökben pld. környezetvédelem, melynél feladat a lényeg leszűrése és a 

tartalom visszaadása. Írhatnak önéletrajzot, megfogalmazhatják véleményüket szóban és 

írásban különböző témákban. A 11. osztályban a drámák olvasása által még közelebb jutnak 
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a költői kifejezésformákhoz, melyeken át a lírai és epikus költészethez vezet az út 12. osz-

tályban. A tanulók modern verseket, humoros írásokat olvasnak, stilisztikai és tolmácsolási 

gyakorlatokat végeznek. A nyelvtan főként ismétlés, a helyesírás fejlesztése. A tanulók ér-

deklődésüknek megfelelő olvasmányokról referálnak, a tanár a nyelvtudomány különböző 

ágairól tarthat előadást.   

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 a korban.   

Egy vagy több nyelv elsajátítása a tapasztalás és értés különböző birodalmaiba viszi az érzést 

és gondolkodást, új perspektíva nyílik a saját nyelv, az anyanyelv mélyebb értése számára.  

 

ANGOL NYELV  

 

1-8. OSZTÁLY  

 

Alapelvek és képzési célok: 

 

Elsőtől negyedik osztályig a Waldorf Iskola az ún. direkt tanítási módszer alapelveit követi. 

Röviden ez annyit jelent, hogy a nyelvtanár az osztályban lehetőleg csak a tárgynyelvet hasz-

nálja, mintegy modellálva az anyanyelv tanulásának alaphelyzeteit. A direkt nyelvtanítás eb-

ben az életkorban az utánzásra, a hallás utáni megértésre, és a hallottak pontos visszaadá-

sára épít. A tanult dalok, versek, mondókák sokasága az idegen nyelv ritmusának, hangzásá-

nak érzésbeli megragadását támasztja alá, s a rövid színdarabokkal, szituációs játékokkal, 

gyakran visszatérő és ismétlődő mesékkel, történetekkel együtt a szókincs fejlesztésében, ál-

landó gyarapításában is nagy szerepet kapnak.  

A szókincsfejlesztés mellett az alapvető nyelvi, nyelvtani struktúrák is szerepet kapnak, de 

ezek tudatosítása még nem történik meg, mint ahogy az anyanyelvben sem tudatosodik ez a 

nyelv tanulásának kezdeti szakaszában.  

A Waldorf-pedagógia arra is épít, hogy az 1-3. évfolyamokon az utánzáson keresztül lehet a 

legtöbbet tanítani, sőt ennek az életkori szakasznak a kihagyása a tanulás folyamatából, igen 

komoly hiba, hiszen a direkt tanítás igazában csak ebben az életkorban használható. A nyelv-

tanítás ebben az életkorban csoportosan folyik. Az egyéni megnyilatkozások negyedik osz-

tályban válnak intenzívebbé.  

Az írás-olvasás bevezetése csak negyedik osztályban kezdődik, többnyire a szóban, énekben 

már megismert versek, szövegek segítségével. Az írás-olvasás tanítás 4. osztályban még nem 

analogikus és nem szabály centrikus. Még csak nagyon egyszerű tollbamondásokra kerül sor. 

A kezdő szakaszt az 5. és 6. osztályban történő mennyiségi növekedés zárja le. Ez alatt azt 

értjük, hogy a gyerekek a már többnyire ismert témakörökben szélesítik szókincsüket, gya-

rapszik a konkrét beszédhelyzetekben praktikusan használható kifejezések, beszédfordula-

tok tárháza, megtanulnak hosszabb, összefüggő szövegeket olvasni és kötetlenül, pedantéria 
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nélkül, de tartalmi hűségre törekedve fordítani, szövegeket másolni, valamint egyszerűbb 

ismert szövegeket tollbamondás után leírni.  

A nyelvtani ismeretek komolyabb rendszerezése és tudatosítása a 7-8. osztályokban történik. 

A stilisztika, ország ismerete és néhány híres ember biográfiája is a 7-8. osztály tananyaga. A 

nyolcadik év bezárásáig megtörténik a célnyelv grammatikai struktúrájának áttekintése.  

 

 

 

 

 

 

1. OSZTÁLY 

 

Szókincs: 150 szó készségszinten, 50 szó ismeret fokon 

 

 

Tananyag  

 
Fejlesztési követelmények  

Minimális teljesít-

mény  

  Egynyelvű oktatás az alábbi téma-

körökben:  

Tárgyak a tanteremben  

Testrészek  

Színek  

Számolás 1-30-ig  

Öltözködés  

Dalok, versek a fenti témakörökhöz 

kapcsolódva.  

Rövid angol nyelvű mesék  

(The Three Little Pigs)  

 

Rövid kérdések és válaszok:  

Who ara you? What is this? 

stb. I am…This is….  

 

Az angol nyelvű beszédből a 

tárgyakat, színeket, számokat 

stb. ismerje fel.  

 

 

 

 

Az emlékezet és a kiejtés fej-

lesztése.  

 

Összefüggő történetek megér-

tése.  

 

 

Értse meg a kérdéseket és ad-

jon azokra megfelelő válaszo-

kat.  

 

Kapcsolódjon be a 

gyermek aktívan a já-

tékos feladatokba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órabeosztás:  

 

Az óra elsősorban angolul folyik. Angolul köszön a tanár, búcsúzik, angol nyelven való kérésre 

történik a padok hátrahúzása, illetve az egyszerűbb feladatok elvégzése.  
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Aktív mozgás, aktív részvétel, történetek, melyek a gyermek környezetéről, mindennapjairól 

szólnak.  

 

 

 

2. OSZTÁLY 

 

Szókincs: 150 szó készségszinten, 50 szó ismeret fokon 

 

Tananyag  Fejlesztési követelmények  Minimális teljesítmény  

Térbeli viszonyok:  

méretek  

(here, there, big, small stb.)  

 

Számok, mennyiségek l-100ig  

 

Az én világom: bemutatkozás (I  

am..My name is…stb.)  

 

Mindennapi életünk:  

napszakok, időpontok  

(morning, evening, today stb.)  

 

Az iskola:  

A tanterem tárgyainak 

megnevezése, rámutatás feltett 

kérdés után  

 

Étkezés:  

Zöldségek és gyümölcsök 

megnevezése  

 

Öltözködés: Az ember külső le-
írása, ruhadarabok  

 

Mondókák, dalok, játékok.  

 

Ismerje fel a halott szavak jelen-

téseit.  

 

Tudjon folyamatosan  

számolni  1-100-ig. 

 

Értse meg a kérdéseket, tudjon 

azokra választ adni.  

 

 

Tudjon adott helyzetekben egy-

szerű kérdéseket feltenni.  

 

 

Kiejtése igazodjék a „tárgy-

nyelv” fonetikai szabályaihoz.  

 

Tudja tanári vezetéssel és az 

osztállyal közösen recitálva 

megjeleníteni ismereteit.  

 

 

 

 

 

Legyen képes  

belehelyezkedni az adott élet-

helyzetbe, annak megfelelően 

reagáljon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óra felépítése: Tapsoló-mondókák, kötél mondókák. Egyensúly a hangos-csendes részvé-

tel között.  Fabulák. Az óra szóbeli munkára épül.  

 



137 

 

 

 

3. OSZTÁLY 

 

Szókincs: 200 szó készségszinten, 50 szó ismeret fokon 

 

 

 

Tananyag  Fejlesztési követelmények  Minimális teljesítmény  

Helyeslés, tagadás.  

Tudás, nem tudás kifejezése. (I 

don’t know, I know it stb.)  

 

Kötelezettség, tiltás:  

(have to, must not stb.)  

 

Köszönet, hála kifejezése  

(Thank you very much,)  

 

Felszólítás, javaslat: (Let’s 

go.. stb.)  

Figyelemfelhívás: (Excuse 

me …)  

Térbeli viszonyok, viszonyla-

gos helyzetek: (ide, oda, előtt, 

mögött stb.)  

Időbeli viszonyok  

az év, a hónapok, a hét napjai  

 

Mérés: távolság, hosszúság, súly, 

űrtartalom  

legegyszerűbb kifejezése (big, 
small, heavy, light, a pound of 

stb.)  

 

Az óra használata.  

 

Mérték fokozat kifejezése, mel-

léknév fokozása. Minőségek: 

alak, anyagok  

Kohéziós viszonyok: névelők   

( a „the” viselkedése)  

Személyes névmások 

 I,you,she,… 

(I,  

 

A feltett kérdésekre adekvát vála-

szokat adjon.  

 

 

Helyes kiejtés fejlesztése.  

 

 

 

Beszédkészség fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Térbeli tájékozódás fejlesztése.  

 

 

 

Ítélőképesség, becslés fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

Gondolkodási képességek fej-

lesztése.  

 

 

Az alant felsorolt beszédszán-

dékok kifejezése és megértése.  

 

 

 

Ismerje fel és értse meg a tanult 

szavakat.  

 

 

 

 

Tudja követni a tanár utasítá-

sait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon az alábbi témakörökben 

egyszerű információt adni és 

kérni.  
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Személyi adatok: életkor, 

lakás, szülők, testvérek 

neve  

 

Bemutatkozás: Családtagok 

neve, foglalkozása, foglalkozá-

sok.  

 

 

 

 

 

 

Figyelem fejlesztése.  

 

 

 

 

 

Tanári segítség nyújtása után 

önállóan is tudjon nyilatkozni a 

témáról.  

Ház, lakás: Mi hol van a lakás-

ban, a lakás, ház bemutatása.  

 

Mindennapi tevékenységeink, na-

pirend.  

Tantárgyak nevei, sorrendje, óra-

rend  

 

Vásárlás: Mindennapi bevásárlás, 

üzletek, alapvető árucikkek, 

mennyiségek, áruk, pénznemek  

 

Időjárási viszonyok  

 

Öltözködés, ruhavásárlás.  

 

Mondókák, dalok, játékok.  

Rendszerező képesség fejlesz-

tése.  

 

 

 

 

 

 

 

Tervezés és rendszerezés készsé-

gének formálása.  

 

 

 

Ízlés fejlesztése.  

 

Helyes kiejtés fejlesztése.  

Az alábbi helyzetekben ismerje 

fel magát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanuljon meg néhány dalt, 

mondókát, vegyen részt 

nyelvi játékokban.  

 

 

4.OSZTÁLY  

 

(heti 2 óra, évi: 74 óra) Szókincs: 205-300 szó készségszinten, 100 szó ismeret fokon 

 

Tananyag  Fejlesztési követelmények  Minimális teljesítmény  

Az írás, olvasás-tanítás most 

kezdődik el. Először az 1-3. 

osztályból már jól ismert szö-

vegek, mondókák, versek 

írása, olvasása történik.  

 

Az 1-3. osztályban elsajátított  

beszédfordulatok, szókapcso-

latok, rövid mondatok jelen-

tésének tudatosítása.  

  

 

Írásbeli kifejezőkészség fej-

lesztése.  

 

 

 

 

 

Emlékezet és gondolkodási 

képességek fejlesztése.  

 

 

 

Tudjon a tanuló egyszerű 

szöveget lemásolni.  

 

 

 

 

Beszédében minél jobban 

közelítse meg az adott ide-

gen nyelv hangjainak képzé-

sét.  
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A nyelvtani szabályok felis-

merése, felismertetése a tanult 

példák sokaságán keresztül.  

 

Saját példák alkotása.  

 

Dolgok újra azonosítása, 

megnevezése.  

Egyetértés, egyet nem érték 

kifejezése.  

(You are right stb.)  

 

Vélemény kérése, kifefejezése 

(Do you like…? 

What do you think of…? stb.)  

 

Engedély, lehetőség kife-

jezése (May, can …stb.)  

 

Akarat, kívánság (I 

would like to….stb.)  

 

Tetszés, nem tetszés 

(I like it…I don’t like 

it….stb.)  

 

Bocsánatkérés, megbocsátás 

(Sorry! That’s all right…stb.)  

 

Elismerés, érdeklődés  

(Really? Sehr gut! stb.)  

 

Udvarias kérés  

(Will you open the door,  

please? stb.) 

 

 

Szabályalkalmazási képesség 

fejlesztése.  

 

 

Kreativitás, alkotó fantázia 

fejlesztése.  

 

 

Logikai viszonyok felismeré-

sének képessége.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ízlésformálás  

 

 

 

 

Szociális képességek,  

viselkedés alakítása  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon alkalmazni egysze-

rűbb helyesírási szabályo-

kat.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi témakörökben is-

merje fel a tanuló a tanult 

szavakat, kifejezéseket és 

egyszerű mondatokat.  

 

Értse meg és tudja követni a 

tanár egyszerű utasításait.  

 

     

 

 

Köszönés, megszólítás (Hello, 

Mr. Johnson, Mrs.  

Smith stb.)  

 

Időbeni viszonyok:  

Időtartamok, egymást követő ese-
mények, gyakoriság  

Gondolkodási képességek  

fejlesztése  
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(often, always, never stb.,)  

 

Kohéziós eszközök:  

 

 

 

 

 

 

személyes névmás alakjai, mutató 

névmás, birtokos névmás  

 

Az én világom,  

ismerkedés, mit szeretek, mint  

nem  

 

Ház, lakás, település állatok és 

növények a ház körül  

 

Étkezés  

mindennapi étkezéseink  

 

Időjárás  

érdeklődés az időjárásról,  évsza-

kok 

 

Öltözködés  

kellékek nevei  

 

Az önkifejezés képességének 

fejlesztése.  

 

 

 

 

Értse meg az alábbi egyszerű, 

életszerű beszédhelyzetekben 

feltett, illetve a tananyagra vo-

natkozó kérdéseket, és tudjon 

ezekre válaszolni.  

 

 

 

 

 

 

 

 5.OSZTÁLY  

(heti 2 óra, évi: 74 óra) Szókincs: 250-300 szó készségszinten, 150 szó ismeret fokon  

Tananyag  Fejlesztési követelmények  Minimális teljesítmény  

Az írás-olvasás elsajátítása után 

most térhetünk át a már ismert 

nyelvi struktúrák tudatosítása, he-

lyes alkalmazása.  

A következőkre helyezzük a fő 

hangsúlyt:  

a főnevek többes száma 

határozott és határozatlan névelő 

a névmások különböző  

fajtái  

számnév, sorszámnév  

elöljárószók kötő-

szók cselekvő igék  

 

Olvasási készség fejlesztése  

 

 

Gondolkodási képességek és  

az emlékezet fejlesztése  

 

 

 

 

A tanuló tudjon egyszerű szöve-

geket lemásolni, illetve tollba-

mondás után egyes szavakat pon-

tosan leírni.  

 

 

 

 

 

Tudjon egyszerű szövegeket le-

másolni.  

 

6.OSZTÁLY  

 

(heti 3 óra, évi: 111 óra) Szókincs: 300-350 szó készségszinten, 200 szó ismeret fokon 
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Tananyag  Fejlesztési követelmények  Minimális teljesítmény  

Hosszabb összefüggő szövegek 

olvasására kerül sor.  

 

A párbeszédben az alábbi téma-

körökben:  

élet a városban és a fa-

luban ünnepek háztartás be-

vásárlás évszakok és ünnepek 

egészség, betegség  

időjárás sport és játék 

versek, dalok, anekdoták, el-

beszélések és mesék  

 

Nyelvtan:  

A főnevek rendhagyó töb-

bes száma.  

A melléknév rendes és 

rendhagyó fokozása.  

A „one” szó, mint főnév-

helyettesitő.  

Névmások.  

Rendhagyó igék.  

A „present perfect”,  

„past perfect” aktív alakjai.  

Határozószók. Elöljáró-

szók.  

 

Információ kérés, információ 

adás a városban vásárláskor 

utazáskor  

Szándék kifejezése (I 

am going to… stb.)  

Közömbösség kifejezése (It 

doesn’t matter stb.)  

 

Meghívás  

Olvasási készség fejlesztése.  

 

 

Intelligencia fejlesztése. Általá-

nos tájékozottság fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gondolkodási képességek fej-

lesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli kifejezőkészség, kommu-

nikációs készségek fejlesztése.  

 

 

 

A tanuló ismerje fel és értse meg 

a leírt ismert szavakat, kifejezé-

seket és egyszerű mondatokat. 

Szükség esetén tudjon ezekre 

cselekvéssel, szóban vagy írás-

ban reagálni.  

 

Legyen képes a tanult szöveget 

felolvasni.  

 

Tudjon egyszerű, ismert szöveget 

lemásolni, illetve tollbamondás 

után helyesen leírni.  

 

 

 

 

Tudja alkalmazni a tanult nyelv-

tani szabályokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje fel magát a beszédhely-

zetekben.  

 

 

Az alábbi témakörökben tudjon 

kérdezni és válaszolni.  

(Would you like to come to my 

party?….stb.)  

 

Tanácsolás  

(You’d better….stb.)  
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Figyelmeztetés, segítség felaján-

lása  

(Can I help you?…)  

 

Jókívánságok, búcsúzás, elköszö-

nés  

 

Fogalomkörök: modalitás ki-

fejezése minőségi vi-

szonyok:  

kiterjedés kor  

 

Gondolkodás, meggyőződés, tu-

dás, csodálkozás kifejezése (I 

think…, I know.., Oh dear…stb.)  

 

Esetviszonyok: alany, tárgy, bir-

tokos-, részes-, eszköz-, helyha-

tározó, időhatározó stb. Logikai 

viszonyok:  

kapcsolatos, ellentétes, választó, 

ok-okozati (és, de, vagy, mert).  

 

 

 

 

 

Emlékezet és logikai viszonyok 

kifejezésének készsége.  

 

 

 

 

 

A tanuló tanári segítséggel ismer-

kedjék meg hasonlóság alapján a 

tananyagban előforduló nyelvtani 

szerkezetekkel. Fokozatosan tu-

datosuljon benne képzésük és 

használatuk.  

 

 

 

7.OSZTÁLY  

 

(heti 3 óra, évi: 111 óra) Szókincs: 350-400 szó készségszinten, 250 szó ismeret fokon  

 

 

Tananyag  Fejlesztési követelmények  Minimális teljesítmény  

Olvasás és beszéd: közleke-

dés, üzlet levelezés 

színház, mozi szabad-

idő-szervezés jelene-

tek előadása  

nép- és ország ismeret 

Nagy-Britanniából  és 

 az  

USA-ból, versek és dalok  

 

 

 

 

 

Olvasási készség, helyesírási 

készség fejlesztése.  

 

 

 

Tárgyi tudás bővítése.  

 

 

 

A tanuló tudja használni nyelvi 

ismereteit az alábbi kommuniká-

ciós helyzetekben.  

 

 

Tudjon folyamatosan beszélni az 

ország ismeretben tanultakról.  
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drámarészletek elbeszélések ol-

vasása 

Nyelvtan:  

Feltételes mód  

Kérdés és tagadás  

A múlt kifejezésének különböző 

formái  

A szóbeli segédigék használata.  

 

Kérdezés, információ kérés és vá-

laszadás az előző szinten  

tanultnál terjedelmesebben  

 

Emlékezés  

(Do you remember where you left 

it?…stb.)  

 

Szándék, terv, ígéret:  

(going to…, I will come  

tomorrow..stb.)  

 

Remény kifejezése: 

 (I hope…stb.)  

 

Térbeli viszonyok árnyaltabb ki-

fejezése  

 

Időbeli viszonyok, események és 

körülményeik, folyamatosság.  

 

Mennyiségi  viszonyok árnyal-

tabb kifejezése.  

 

Minőségek  választékosabb 

kifejezése.  

Célhatározás  egyszerű formája, 

idő- és helyhatározás kifejezése  

mellékmondatokban  

 

Előreutalás, visszautalás  

A családi élet, házimunka 

 

 

 

Gondolkodási fejlesz-

tése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli  kifejező-

készség kommunikációs 

fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

készség  

és kész-

ség  

 

 

 

 

Ismerje fel és tudja alkalmazni a 

tanult szabályokat.  

 

 

 

 

 

 

Az alábbi ismeretek és fogalom-

körök segítségével tudjon kap-

csolatot teremteni.  

 

Merjen bátran megszólalni és 

szóba elegyedni társaival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje fel a szövegben az említett 

viszonyokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi témakörökben tudja 

egyre választékosabban kifejezni 

magát. 

 

Lakóhelyünk bemutatása, egy  

célnyelvi város bemutatása  

 

Növények és állatok  

A szókincs fejlesztése   
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környezetünkben  

 

Iskolai élet  

 

Az emberi test részei,  

leggyakoribb betegségek  

 

Étkezés, étkezési szokások  

 

Utazási előkészületek, szállásfog-

lalás. 
  

 

8.OSZTÁLY  

 

(heti 3 óra, évi: 111 óra) Szókincs: 450-500 szó készségszinten, 250 szó ismeret fokon  

 

Tananyag  Fejlesztési követelmények  Minimális teljesítmény  

Való élethelyzetek megjelenítése 

célnyelvi környezetben  

 

A munkahelyek életéből.  

 

A célnyelven beszélő népek tör-

ténelméből.  

 

Útleírások.  

 

Nagy életművek  

tanulmányozása  

 

Dramatikus játékok, versek, da-

lok.  

 

Egy hosszabb elbeszélés vagy 

kisregény, valamint dráma rész-

letek.  

 

Nyelvtan: Összefoglalás és rend-

szerezés a tanultakról.  

 

Kérdezés, információkérés:  

Emlékeztetés:  

(Don’t forget to…stb.) Előrejel-

zés kifejezése  

 

(It will rain…stb. 

Bizonyosság, bizonytalanság fo-

kának egyszerű kifejezésére (Are 

Tudatosuljon a tanulóban az a 

tény, hogy idegen nyelveken  

is ki tudja fejezni mondanivaló-

ját.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló bátran szólaljon meg 

adott helyzetekben.  

 

Tudjon tájékozódni. Ismeretek 

szerzése a célnyelvet beszélő né-

pek kultúrájáról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja alkalmazni a megismert 

nyelvtani szabályokat.  

 

Tudjon információt kérni és adni 

az alábbi helyzetekben.  

 

 

 

Tudjon egyszerű szavakkal és  
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you sure? I’m guite sure 

that…stb.)  

 

Attitűdök, kíváncsiság, 

meglepetés (How come? 

stb.)  

 

Figyelmeztetés (Be 

careful!…stb.)  

 

Félelem kifejezése (I’m 

afraid/worried stb.)  

 

Sajnálkozás kifejezése (What a 

pity…stb.)  

 

Együttérzés kifejezése  

(Oh dear. I’m so sorry stb.)  

 

Földrajzi helymeghatározás,  

helymeghatározás képen  

 

Időpontok, időtartamok,  

igeidők összefüggései  

 

Megszámlálható, megszámlálha-

tatlan  

mennyiségek  

 

Összehasonlítás, felsőfok, foko-

zás  

 

Névmások helyes használata  

 

Ünnepek, barátság, emberek 

belső jellemzése  

A városi és vidéki élet  

 

Vendéglő, rendelés, fizetés, rek-

lamáció  

 

Pénzváltás, utazási eszközök  

használata, szállásfoglalás  

 

Hobbi, szabadidős tevékenysé-

gek, sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon információt adni és kapni 

saját közvetlen világáról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merjen a célnyelveken megszó-

lalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mondatokkal kommunikálni.  

 

 

Legyen képes érzelmek, hangula-

tok választékos kifejezésére.  

 

Tudjon írásban is megfelelően re-

agálni felvetett kérdéseikre. 
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Néhány megjegyzés a 9-12. iskolaévek célkitűzéseihez  

  

Az első nyolc évben elsajátított szókincs, nyelvtani ismeret és frazeológiai bázis elegendő ala-

pot jelent ahhoz, hogy elkezdjük a gyermekek idegen nyelvi „horizontjának” tágítását. A fo-

kozatos fejlesztés egyaránt érinti a kiejtést, az írás-olvasást, az önkifejezés árnyaltabbá téte-

lét.   

Ebben az életkorban azonban a hétköznapi élet beszédfordulatainak területéről áthelyeződik 

a hangsúly a célnyelvet beszélő népek kultúrája, műveltsége, művészete stb. iránti finom ér-

zékenység fejlesztésére.  

Ez persze nem jelenti azt, hogy a nyelv praktikus, mindennapi használata nem kap elegendő 

hangsúlyt. A nyelvtani ismeretek további elmélyítése és finomítása is ebben a szakaszban 

történik. Tisztázódnak a magyartól eltérő nyelvi kifejezési eszközök és funkciók.  

Egyre erősebben építünk az egyéni megnyilatkozásokra, sőt referátumok, kiselőadások, vi-

lágfórumok tartására. Mindezekkel a kommunikáció hétköznapi szintjeit fejlesztjük, miköz-

ben finom érzékenység alakul ki a célnyelv iránt.  

 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az angol nyelv tanításához az alábbiakban hozott példák va-

lóban csak példák. Mind az irodalmi művek, mind az említett történelmi személyiségek élet-

rajza csupán ajánlat, amit a szaktanár belátása és döntése megváltoztathat.  

 

9. OSZTÁLY  

 

(heti 4 óra, évi: 144 óra) Szókincs: 900 szó készségszinten, 300 szó ismeret fokon 

 

Tananyag  Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény  

A tanítás fő motívumai és célkitűzé-

sei:  

A nyolcadik osztályhoz kapcsolódva 

folytatjuk a kiemelkedő személyisé-
gek élettörténetének bemutatását 

(felfedezők, tudósok, művészek, 

szociálisan tevékeny emberek).  

Lehetőségszerűen eredeti szövege-

ket használjunk, amelyek széppró-

zai vagy drámai művekből származó 

részletek.  

Továbbá versek, dalok, novellák, el-

beszélések a témához kapcsolódva.  

Néhány ötlet az angol nyelv tanítá-

sához:  

Novellák vagy biográfiák:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írás-olvasási és szövegértési  kész-

ség fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló törekedjen meg-

érteni a tanár nagyrészt 

idegen nyelven folyó óra-

vezetését.  
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Michael Faraday  

Henry Ford  

Hellen Keller  

Florence Nightingale  

Abraham Lincoln  

Martin Luther King  

Cook kapitány  

 

Valószínűség, valószínűtlenség fo-

kának egyszerű kifejezése  

(It may rain….stb.)  

 

Tanácsolás  

(You should…, You’d better…stb.)  

 

Egyetértés  

(I quite agree stb.)  

 

Igeidők rendszerei:  

jelenidő-kör  

 

Esetviszonyok  

Stílusérzék fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunális képességek fejlesz-

tése.  

A tanuló tudja röviden 

összefoglalni az olvasott 

szövegek tartalmát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a célnyelven 

megértetni magát.  

 

 

 

 

10.OSZTÁLY  

 

(heti 4 óra, évi: 144 óra) Szókincs 1600 szó készségszinten, 400 szó ismeret fokon  

 

Tananyag  Fejlesztési követelmények  Minimális teljesítmény  

 

 

 

Válogatás a XIX-XX. sz.  

irodalmából, lehetőleg eredeti 

szövegek alapján. Az életkornak 

megfelel, ha áttekintést nyújtunk 

NagyBritannia költészetéről és 

történetéről. Ilyen pl.: az angol 

romantika és ezzel párhuzamo-

san az ipari forradalom  

Dalok és olvasmányok.  

 

Néhány ajánlott mű és művész:  

P. S. Buch  

A. Burgess  

 

 

 

Stílusérzék fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasási készség és irodalmi 

szókincs fejlesztése.  

 

 

 

 

Tudjon a tanuló a tanórán ta-

nári segítséggel nyelvileg 

összetettebb szöveget is meg-

érteni és feldolgozni.  

 

 

 

 

 

 

Legyen képes véleményét 

írásban is megfogalmazni.  
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P. Gallico   

 

 

 

   

E. Heminway  

J. Steinbeck  

T. Wilder O’Falherty  

A. Paton  

 

Verstanulás:  

W. Blake: „Jerusalem”  

S.T. Coleridge:  

Ancient Mariner”, „Kubla  

Khan”  

W. Wordsworth:  

„Upon Westminster Bridge” 

Történelem: Történelmi tabló 

a XIX. századi Nagy-Britanni-

áról.  

 

Beszédgyakorlatok:  

Elbeszélés különböző né-

zőpontokból  

A hangulat kifejezése  

Kisbeszámoló  

Germán és latin elemek a 

mondatszerkesztésben  

Stíluskülönbségek  

 

Nyelvtan: Részismétlés  

A határozott névelő hasz-

nálata  

A főnévi jelző  

Visszaható igék  

Mondattan  

 

Beszédszándékok:  

Valószínűség  

(She might have got lost stb.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fordítói gondolkodás fejlesz-

tése.  

 

 

 

 

Beszédkészség, intelligencia és 

viselkedés formálása.  

 

 

 

 

 

 

Gondolkodási képességek fej-

lesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a tanuló egy-

szerű szakszövegek magyarra 

fordítására.  

 

 

 

Legyen képes a tanuló kom-

munikációs feladatokat szá-

mára releváns szerepekben 

végrehajtani.  
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Javaslat (Let’s…, 

Shall we…?  

How abaut?)  

 

Érvek felsorolása:  

first, secondly, finally stb.)  

Fogalomkörök szövegtípu-

sok igeidő rendszerei  

múltidő-kör  

 

Logikai viszonyok:  

Feltétel kifejezése  

Kreativitás fejlesztése.  Legyen képes improvizutív 

módon megoldani helyzete-

ket.  

 

 

11.OSZTÁLY  

 

(heti 4 óra, évi: 144 óra) Szókincs: 2000 szó készségszinten, 550 szó ismeret fokon  

 

 

Tananyag  Fejlesztési követelmények  Minimális teljesítmény  

 

A tanítás fő motívumai és célkitű-

zései:  

 

A nyelv szépsége és legnagyobb 

képviselői kerülnek előtérbe. 

Meghatározó irodalmi korszakok 

költőit tanulhatják.  

Modern és klasszikus mű-

veket Elemezhetnek.   

 

Néhány ötlet az angol nyelv taní-

tásához:  

 Shakespeare és kora, a 

Globe, a reneszánsz dráma  

Shakespeare by Ralph  

Waldo Emerson (Waldorf  

Reader)  

Drámák: pl. Hamlet,  

Machbeth, Romeo and Juliet stb.  

MIlne: The Man in the  

Bowler Hat  

Douglas Adams: The  

 

 

Esztétikai, vélemény alkotás ké-

pesség fejlesztése  

 

Írás-olvasási és szövegértési  

készség fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stílusérzék fejlesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló zömében értse a ta-

nár idegen nyelven folyó óra-

vezetését.  

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló tudja összefoglalni 

az olvasott szövegek tartalmát, 

és érthetően tudja megfogal-

mazni véleményét.  

 



150 

 

Hitchiker Guide to the Galaxy  

H.G. Wells: The Valley of the  

Blind  

John Updike A&P  

Salinger: A Perfect Day for  

Bananafish  

 

A diákok is tarthatnak órákat, 

vagy kiselőadásokat.  

Rendezhetnek vitafórumokat 

érdeklődési körüknek megfelelő 

témában.  Eközben gyakorol-

ható a tanult nyelven való jegy-

zetelés.  

 

 

 

Kommunális képességek fej-

lesztése.  

 

Retorikai és helyes beszédkész-

ség fejlesztése  

 

 

 

 

 

Legyen képes a célnyelven 

tisztán, érthetően megértetni 

magát, törekedve a helyes ki-

ejtésre.  

 

 

 

 

 

12.OSZTÁLY 

  

(heti 4 óra, évi: 144 óra) Szókincs 2500 szó készségszinten, 700 szó ismeret fokon 

 

 

 

Tananyag  Fejlesztési követelmények  Minimális teljesítmény  

 

 

 

A tanítás fő motívumai és célki-

tűzései:  

 

Kortárs irodalmi művek, tudo-

mányos szövegek és aktuális té-

mák képezik a gerincét.   

Idegen nyelvű, vagy feliratozott 

filmek megtekintése és aztán 

beszélgető körben való feldol-

gozása sok szempontból moti-

váló lehet.  

 

- Versek, dalszövegek 

műfordítása - Újságcik-

kek,  

forgatókönyvek fordítása  

 

Néhány ajánlott mű és művész:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyanyelvi szinten elhangzó hi-

teles szöveg hallás utáni  

értésének fejlesztése  

 

 

 

 

 

A fordítói gondolkodás finomí-

tása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon a tanuló a tanórán önál-

lóan nyelvileg összetettebb mo-

dern szöveget is megérteni és 

feldolgozni.  

 

 

 

 

 

 

Legyen képes véleményét írás-

ban is megfogalmazni.  
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Beckett: Waiting for Godot  

Aldous Huxley: Brave New  

World  

Tom Stoppard: Rosencrantz and 

Guildernstern are Dead He-
minway: Cat in the rain,  

Hills like White Elephants 

D.H. Lawrence: Shadow in 

the Rose Garden James 

Joyce: Novellák   

 

 

 

Az angolszász nyelvterületek 

Történelmének és kortárs kultú-

rája, akár a médián keresztül 

megfogva.  

 

Modern társadalmi helyzetek 

angol nyelven való megélése.  

 

 

Kommunikációs készség  

fejlesztése  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédkészség, intelligencia és 

viselkedés formálása.  

 

 

 

 

Gondolkodási képességek fej-

lesztése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes a tanuló populáris 

szintű szakszövegek magyarra 

fordítására.  

 

Legyen képes a tanuló kommu-

nikációs feladatokat számára re-

leváns szerepekben végrehaj-

tani.  

 

 

 

 

A tizenkét év során tanultak 

nyelvi és stilisztikai áttekintése  

 

 
Legyen képes improvizutív mó-
don megoldani helyzeteket.  

 

Ismerje az angol nyelvtan gerin-

cét alkotó szerkezeteket, igeidő-

ket.  

 

 

13.OSZTÁLY  

 

Célok, követelmények:  

 

A kötelező érettségi tárgy óráit a pedagógiai programban meghatározott módon heti rend-

szerességgel tartjuk. A 13. évfolyam képzését így illesztjük a rendelet alapján meghatározott 

kétszintű érettségi rendjéhez és a GÉV által meghatározott követelményekhez. A szaktanár 

feladata, hogy a kötelező érettségi tárgyból az általa választott érettségi témakörökhöz kap-

csolódó tananyag megtanulási rendjét kialakítsa, illetve a Waldorf képzésből fakadó eltéré-

sek kiegyenlítését megvalósítsa.  

Az alábbi témakörökből szintén a pedagógiai programban kifejtett módon (harmadolva a 

tananyagot) a választott érettségi tárgyból a három vizsgaidőszakban az érettségi előfeltéte-

leként kell sikeres vizsgát tenniük a diákoknak. A témaköröket a Pedagógiai Program (I. 

számú melléklete) tartalmazza.   
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NÉMET NYELV  

 

1. OSZTÁLY 

Szempontok és tanítási tartalmak: 

 

Az óra elsősorban az adott idegen nyelven folyik. A tanár idegen nyelven köszön, búcsúzik, 

idegen nyelven való kérésre történik a padok hátrahúzása, kör képzése stb. Az óra egy kis 

versikével kezdődik, és egy másikkal fejeződik be, mely ugyanaz maradhat akár egész tanév-

ben, lehetőleg legfeljebb évszakonként cseréljük. Az óra nagy részében a már tanult mondó-

kákat, dalokat és játékokat játsszuk újra és újra, az óra kisebb részét (max. 10 perc) szánjuk 

új anyag tanítására. A gyerekek körben állnak az óra folyamán. 

 Az első osztály témái a gyermek közvetlen környezetéből erednek: emberi test, osz-

tályterem, iskolaudvar, egyszerű cselekvések, szokások az osztályban. A megértést aktív 

mozgás, aktív részvétel segíti, történeteknél pedig képek. A történetek is a gyermek környe-

zetéről, mindennapjairól szólnak. A szókincs, amit ilyen módon elsajátít, elsősorban passzív 

szókincs, az osztályteremhez, a társakhoz és a tanárhoz kötött. 

 A dalok, mondókák, játékok segítik a ritmus, dallam- és hangzásvilág érzéki tapaszta-

lását, artikulációs bázisának kiépítését. 

Szókincs. 150 szó készségszinten, 50 szó ismeretfokon 

 

Tematikai javaslat Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Témakörök: 

-köszönés, bemutatkozás (Wie 

heißt du-Ich heiße…) 

-elbeszélő dalok (Dornröschen, 

Hänschen klein) 

-rövid versikék, mondókák moz-

gással egybekötve 

-Ujj-játékok 

-egyszerű utasítások alapján való 

cselekvés (Steh auf!, Setzt euch!, 

Komm her!…) 

-számolás 1-12 

-testrészek megnevezése, hozzá 

kapcsolódó dalok, mondókák 

-öltözködés, ruhadarabok mehne-

vezése 

-alapszínek 

-gyümölcsök 

-állatok 

-néhány virágnév 

-rövid mesék (Hase und der Igel, 

Der Wolf und die sieben Geiss-

lein…) 

 

 

A német nyelvű beszédből a tárgya-

kat, színeket, állatokat, számokat 

stb. ismerje fel. 

 

 

 

 

Idegen-nyelv öröme, élménynnyúj-

tás 

 

 

 

Játékos kedv kihasználása 

Az emlékezet és a kiejtés fejlesz-

tése 

Artikulációs bázis fejlesztése 

 

 

 

 

 

Összefüggő történetek megértése 

 

 

A játékos feladatokba való aktív 

bekapcsolódás. 

 

 

 

Gazdag érzelmi megnyilvánulás 

 

Hangok, hangkapcsolatok minimá-

lis kiejtése 

Hallás utáni megértés 

 



153 

 

 

2. OSZTÁLY 

Szempontok és tanítási tartalmak 

 

Ezt az évet az „ igen / nem „, és az „ én / te „ világa hatja át. A gyermekekben erősebb igény 

van a kommunikációra, mint az első osztályban. A tanításnak legyen erős ritmikus eleme 

mind az óra felépítésében, mind a tevékenységek jellegében, erős ellentétekkel. 

Nagyon jók ebben az életkorban a tapsoló-mondókák és a kötél-mondókák (egy nagy kötelet 

pörgetünk, mely alatt-felett a gyerekek áthaladva mennek, ugrálnak, s közben mondják a 

verset ). Dinamikus egyensúly legyen a hangos és csöndes részvétel, a beszéd és a hallgatás 

között. 

A témák a főoktatás témáihoz kapcsolódjanak; pld. állatok, növények, fabulák. Folytatódnak 

az első osztályban megkezdett tevékenységek, az órák továbbra is a szóbeli munkára épül-

nek. 

 

Szókincs: 150 szó készségszinten, 50 szó ismeretfokon 

 

Tematikai javaslat Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Témakörök 

         -állatok (bővítés) 

-növények mindennapi életünkben 

-napszakok, időpontok 

-családtagok (mein Bruder, meine 

Schwester…) 

-térbeli viszonyok, méretek(hier, 

dort, groß, klein…) 

-számok, mennyiségek 1-20 

-tanterem tárgyainak megneve-

zése rámutatással (Das ist die 

Bank…) 

-zöldségek, gyümölcsök 

-öltözködés, ruhadarabok ( az 1. 

oszt.-ban tanultak bővítése) 

-a hét napjai ( das „Raupe-Lied”), 

hónapok, évszakok 

-mondókák, dalok, játékok 

-egyszerű történetek követése 

 

 

Ismerje fel a hallott szavak jelenté-

seit 

 

 

Kiejtése igazodjék az idegen-nyelv 

fonetikai szabályaihoz 

 

 

 

 

Tudjon folyamatosan számolni 

Értse meg a kérdéseket, tudjon 

azokra válaszolni 

 

Képes legyen adott helyzetben 

egyszerű kérdéseket feltenni. 

 

 

 

Képes legyen tanári vezetéssel és 

az osztállyal közösen recitálva 

megjeleníteni ismereteit. 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes belehelyezkedni az 

adott élethelyzetbe, annak megfe-

lelően reagáljon. 

 

3. OSZTÁLY 

 

Szempontok és tanítási tartalmak 

 

 Ebben az életkorban a gyerekeknek már sokkal nagyobb érzékük van a nyelvhez, az 

árnyalatokhoz mind a kiejtés, mind a jelentés terén. Hosszabb, változatosabb szövegeket igé-
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nyelnek. Élvezik a humoros jelenetek előadását és a rövid darabokat, amelyekben önálló ta-

nulásra és szereplésre van módjuk. Ebben az évben intenzíven kell készülni a következő év-

ben belépő írásra. Olyan szövegeket tanulnak, amiket később majd leírnak, a nyelvtan kulcs-

szerkezeteit gyakorolják szóban. Beszédgyakorlatok, nyelvtörők, fejtörők és gyönyörű versek 

képezik a napi recitálási anyagot. Esetleg már ebben az évben megkezdődhet a füzetmunka: 

lerajzolhatják az ismert történeteket, dalokat. „Diktálás „: a tanár mond egy számot vagy 

tárgyat, melyet a gyerekek számjeggyel vagy rajzzal leírnak a füzetükbe. 

 

 

Szókincs. 200 szó készségszinten, 50 szó ismeretfokon 

 

Tematikai javaslat Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Témakörök: 

-mondások, egyszerű történetek 

-mesterségek, foglalkozásokkal 

kapcsolatos egyszerű történetek 

-nyelvtani szerkezeteket gya-

korló mondókák 

-mindennapok cselekvései –visz-

szaható igék gyakorlása (ich 

ziehe mich an, ich kämme 

mich…) 

-a leggyakoribb kérdőszavak 

használatának megtanulása (wer 

ist das, 

 

 

Beszédkészség fejlesztése 

 

Helyes kiejtés fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

A feltett kérdésekre adekvát válaszo-

kat adjon 

 

 

Térbeli, időbeli tájékozódás 

 

 

A beszédszándékok kifejezése, 

megértése 

 

Ismerje fel, és értse meg a tanult 

szavakat 

 

 

 

 

Tudjon a témakörökben informá-

ciót adni és kérni 

 

Tudja követni a tanító utasításait 

 wo ist…) 

-helyeslés, tagadás 

-köszönet, hála kifejezése 

-felszólítás, javaslat 

-térbeli, időbeli viszonyok (ide, 

oda, előtt, mögött…) 

-családtagok neve, foglalkozása 

-ház, lakás bemutatása 

-környezetünkben lévő tárgyak 

megnevezése 

-vásárlás, öltözködés, alapvető 

árucikkek 

-nemekkel kapcsolatos ismeret  

 fejlesztése 

 

 

 

 

Figyelem fejlesztése 

 

Tervezés és rendszerezés készségé-

nek formázása 

 

 

 

 

 

Önálló nyilatkozás a témával kap-

csolatosan 
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4.OSZTÁLY 

 

Szempontok és tanítási tartalmak 

 

A 10. életévben a gyerekek az „ Én”- tudatosság egy új szintjére lépnek. Individualizálniuk 

kell mindazt, amit együtt tanultak meg. Az írás tudatosabb és önállóbb meg-, illetve lejegy-

zési módja mindannak, ami kollektív módon gyűlt össze emlékezetükben. Ebben a korban 

nagy igényük van a rend érzetére mind a környezetükben, mind a munkájukban. Az óra rend-

szeres felépítése, jó megtervezése (különösképpen az együttműködés osztálytanító, Eu-

ritmia tanár és nyelvtanár között) igen kívánatos tényezők. Az egyéni odafigyelés rendkívül 

fontos ebben a korban nem utolsó sorban azért, mert az írás előtérbe emeli az esetleges 

gyengeségeket, ami eddig talán a diákoknál nem volt szembetűnő. 

Az első három év alatt kívülről megtanult anyagot használva kezdenek a diákok írni. A gyere-

kek megtanulják felismerni az általuk már ismert szókincset. Mielőtt nyomtatott olvasási 

anyaggal ismerkednének meg, azt olvassák elsőnek, amit saját maguk írtak. Mind az írás, 

mind az olvasás sok gyakorlást igényel. 

A gyerekek most már részben körben, részben pad mögött ülve dolgoznak. 

Össze lehet állítani szókincs-listákat szócsaládok alapján (kulcsszavak, amik egy-egy téma-

körre vonatkoznak, mint a test részei, az osztályterem, évszakok, színek, egyszerű utasítások, 

kérdésformák). Ezeket a listákat csak az idegen nyelven kell leírni, és illusztrálni lehet, ahol 

az megfelelő. Nem szükséges ezen a szinten szó szerinti fordítást adni. Ahol csak lehetséges, 

a főneveket mondatokban tanulják a gyerekek, a megfelelő igeformákkal és egyszerű jelzők-

kel együtt. Miután egész mondatokat írtak le, hasznos aláhúzatni a főneveket és az igéket 

más-más színnel. 

A szókincs egyik hatékony gyakorlási módja az egyszerű történetek ismerős szavakkal való 

összefoglalása. A gyerekek a cselekvés fő vonalát adó két-három mondatot másolják le. 

A tábláról való másoláson kívül írott gyakorlat lehet még az egyszerű tollbamondás is ( két 

mondatot meg lehet tanulni kívülről, és le lehet azokat írni ). A gyerekeknek először ismer-

niük kell az eredeti szöveget, mielőtt tollbamondást írnának, csakis azután lehet „vakon” 

tollba mondani nekik, miután alaposan megtanulták a szókincset. 

A kézzel írott füzetek felelnek meg a tankönyvnek. Eleinte egy epochafüzet is megfelel az 

írásgyakorlatnak. Későbbi években hasznos, ha van egy külön füzet a daloknak, verseknek és 

egy másik a szókincsnek és nyelvtannak. 

A szóbeli munkát élénk beszédgyakorlatokkal, versekkel, mondókákkal, dalokkal, valamint 

kérdés-feleletekkel kell folytatni, egyre inkább bevonni a gyerekeket az egymás közötti cso-

portmunkákkal. Most már mindent érteniük kell, amit mondanak. Ennek elősegítésére egy 

fajta konszekutív fordítást lehet bevezetni, ami általában a tartalom megfogalmazását je-

lenti. 

A csoportos szereplés mellett a gyerekek egyénileg is egyre többet megszólalhatnak. 

A szituációs játékok, rövid darabok, találós kérdések, az éneklés, szövegfelmondás, egyszerű 

párbeszédek és szójátékok továbbra is az órák fontos részét képezik. 
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Szókincs: 205-300 szó készségszinten, 100 szó ismeretfokon 

 

 

Tematikai javaslat Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

-ismerkedés a német ábécével 

-rövid tollbamondások gyakorlása, 

nevük és néhány gyakori szó betű-

zése 

-nyelvtörők 

-kérdőszavak, ezekkel egyszerű 

kérdőmondatok 

-a „sein” és a „haben” formái mon-

datokban (ich bin die Königin, du 

bist der Prinz; ich habe einen Ap-

fel…) 

-természetleíró versek olvasása, ta-

nulása 

-összefüggő történetek eljátszása 

-egyszerű mondatok önálló alko-

tása 

Az írás, olvasás-tanítás most kez-

dődik el. Először az 1-3. Osztály-

ból már ismertszövegek, mondó-

kák, versek írása, olvasása törté-

nik. 

 

Az 1-3. Osztályban elsajátított be-

szédfordulatok, szókapcsolatok, 

rövid mondatok jelentésének tuda-

tosítása. 

 

Írásbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 

Emlékezet és gondolkodási képes-

ségek fejlesztése 

Tudjon a gyermek egyszerű szöve-

geket lemásolni 

 

 

 

 

Beszédében minél jobban közelítse 

meg az adott idegen-nyelv hangjai-

nak képzését 

 

 

Tudjon alkalmazni egyszerűbb he-

lyesírási szabályokat 

 

Értse meg és tudja követni a tanító 

egyszerűbb utasításait 

-egyetértés, egyet nem értés kife-

jezése 

-engedély, lehetőség kifeje-

zése(darf ich, kann ich bitte…) 

-akarat, kívánság kifejezése (ich 

möchte, ich hätte gerne…) 

-bocsánatkérés, udvarias kérés 

 

Logikai viszonyok képességének 

felismerése 

 

 

Szociális képességek, viselkedés 

alakítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élményt szerezzenek önmagukról, 

társukról, környezetükről 

 

 Tematikai javaslat  Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

-ház, lakás, település, állatok és 

növények a ház körül 

-mindennapi étkezéseink 

-tetszés, nem tetszés kifejezése (es 

gefällt mir, es gefällt mir nicht…) 

-beszélgetés saját magunkról, 

ismerkedés, az én világom 

-a természet szókincse( r Berg, r 

Baum, r Fluss, e Blume, e 

Sonne….) 

Szókincsbővítés 

 

 

 

Ítéletalkotás képességének 

fejlesztése 

Ízlésformálás 

 

Az önkifejezés képességének 

fejlesztése 

Értse meg az egyszerű, életszerű 

beszédhelyzetekben feltett, ill. a 

tananyagra vonatkozó kérdéseket 

és tudjon válaszolni ezekre. 
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5. OSZTÁLY 

 

Szempontok és tanítási tartalmak 

Ebben a korban erősen ritmikus memóriával rendelkeznek a gyerekek, így sokat képesek és 

sokat is kell, hogy tanuljanak. Ez az a kor, amikor a nyelv szépségét lehet megismertetni ve-

lük. Nagyon fontos, hogy a gyerekek élvezzék a nyelvet, és ahhoz, hogy erre építeni lehessen, 

a kreatív képzeletüket kell felébreszteni. 

Az órák soha ne legyenek unalmasak, gyors és változatos menetűek legyenek. A gyerekek 

szívesen szavalnak hosszú verseket, és komplex dallamokat is szívesen énekelnek. Az 5. osz-

tályban tanulnak alapvető mondatszerkezeteket, ekkor gyakorolják a főneveket és egyszerű 

igeformákat. A példamondatokat a már ismerős, osztályban előforduló párbeszédekből ve-

szik. A szókincset itt már tudatosan tanulják és gyakorolják. További egyszerű olvasmányokat 

adhatunk. 

Nagy gondot kell fordítani arra, hogy a gyerekek valóban megértsék a szóban forgó nyelvtani 

szerkezeteket. A nyelvtan megtárgyalását anyanyelven folytatják. 

A szóbeli munka kérdés-felelet párbeszédeket, beszédgyakorlatokat, és számtalan verset tar-

talmaz, amiket kívülről kell tudni. Az egyre bővülő változatos szókinccsel a gyerekeket arra 

kell ösztönözni, hogy képzeletüket használva alkalmazzák a szavakat, pld. rövid történetek 

megírásában. 

Az olvasmány új szókincsét az új szövegrész bevezetése előtt kell megismertetni. Az olvas-

mányhoz kapcsolódó, egyszerű értési kérdések megtárgyalása is szükséges lehet. Az olvas-

mányhoz kapcsolódó értési kérdéseket először az egész osztállyal, majd egyenként kell gya-

korolni. 

Ebben az osztályban el lehet kezdeni egy saját nyelvtankönyvet, amit 8. osztályig használnak. 

Szókincs: 250-300 szó készségszinten, 150 szó ismeretfokon 

Jelenleg nincs 5. osztályunk 

 

6. OSZTÁLY 

 

Szempontok és tanítási tartalmak 

A 6. osztály a pubertás határát jelzi. Cél, hogy felébresszük a fiatal emberek intellektuális 

képességét a nyelv koncepcionális rendszerének megértéséhez, hogy rendszerében lássák az 

eddig tanultakat. Meg kell velük beszélnünk, mennyit kell tanulniuk, mennyit lehet tanulni 

egy hónap, egy félév alatt. 

Ebben a korban a gyerekek hasznosan tanulnak nyelvtani formákat. 

A beszédgyakorlatok alapját a dráma és hősköltemények, valamint sok humor képezi. Minél 

több idiómát, kifejezést és mindennapi társalgási szókincset lehet beépíteni a szóbeli mun-

kába. 

A 6, 7, és 8. osztályban a földrajz, jellegzetes epizódok, történelmi és misztikus személyiségek 

alkotják a fő témaköröket. 

Ebben a korban a tanárnak fel kell ismernie az osztályban lévő eltérő képességeket. 
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A gyakorlatokat a képességeknek és a tanulási igényeknek megfelelően differenciáltan kell 

kialakítani. 

Szókincs. 300-350 szó készségszinten, 200 szó ismeretfokon 
T a n a n y a g  F e j l e s z t é s i  

k ö v e t e l m é n y e k  

M i n i m á l i s  

t e l j e s í t m é n y  

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, beren-

dezési tárgyak. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek 

megfigyelése. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, ked-

venc időtöltésem. 

Természet, állatok 

Ünnepek és szokások 

Város, bevásárlás 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

Kedvenc olvasmányaim, köny-

veim. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, 

múzeumlátogatás 

 

A diákok egyre többet tudnak 

magukról, környezetükről 

elmondani. 

 

Egyre több mindenre tudnak 

válaszolni. 

 

 Koruknak megfelelő idegen 

nyelvű szövegkörnyezetben el 

tudnak igazodni, egyszerű önálló 

mondatokat tudnak alkotni.  

 

Képesek önállóan olvasni 

egyszerűbb szövegeket, nem 

riadnak meg ismeretlen 

szavaktól. 

 

 Ismert szövegre, ismert 

szövegkörnyezetben kérdéseket 

tudnak alkalmazni.  

 

A rendszeres házi feladatok 

(szótanulás, írásbeli feladatok, 

olvasásgyakorlás) az önálló 

tanulás terén is fejlesztik a 

diákokat. 

 

Szabadabban beszélnek önmagukról, 

családjukról, környezetükről. 

 

Felismerik a tanult nyelvtani szabá-

lyokat és példákat  találnak rájuk 

egy adott szövegben. 

  

Bizonyos helyzetekben meg tudják 

értetni magukat pl. útbaigazítás, vá-

sárlás.  

 

Ismernek német vonatkozású kultu-

rális értékeket. 

 

Használják a kibővült szókincset: 

iskola, tantárgyak, órarend, 

napirend, utazás, közlekedési 

eszközök, étkezés, vásárlás, 

tájékozódás. 
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7. ÉVFOLYAM  
 
Szempontok és tanítási tartalmak 

 
A hetedik osztályban alkalmazott módszer szorosan követi a hatodik osztályban alkalmazot-
takat. Rendszeresek a tudáspróbák, szódolgozatok. Gyakoribb a csoportos, a páros és az ön-
álló munka. Az ügyesebb gyerekek már mernek saját tudásukra támaszkodva az adott idegen 
nyelven gondolkodva szöveget alkotni (és nem fejben fordítani). Segíteni kell őket abban, 
hogy el tudják fogadni, hogy gondolataikat még nem mindig tudják idegen nyelven megfo-
galmazni, és abban is, hogy törekedjenek a meglévő nyelvi eszközeik alkalmazására.  
Az olvasáskészségüket, a szövegértést tovább fejlesztjük. Az irodalmi szövegek mellett to-
vábbra is hangsúlyt kapnak a kulturális, földrajzi, történelmi és a mindennapos társalgási té-
mák. Füzetüket a nyelvtani szabályokkal – a tanár segítségével – következetesen, szépen ve-
zetik. Rövid írásos munkák készülhetnek, önálló fogalmazások: naplóírás, egy tárgy, város, 
táj leírása, elfogadható pontossággal. Szituációs helyzetekkel továbbra is bővítjük a beszéd-
értés és beszédkészség fejlesztését. Egyre több ismerettel rendelkeznek az idegen nyelv ha-
zájáról.  
 

T a n a n y a g  F e j l e s z t é s i  

k ö v e t e l m é n y e k  

M i n i m á l i s  

t e l j e s í t m é n y  

Család  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, beren-

dezési tárgyak. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek 

megfigyelése. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, ked-

venc időtöltésem. 

Természet, állatok 

Ünnepek és szokások 

Város, bevásárlás 

Utazás, pihenés 

 

Önállóan tudjon korosztályának 

megfelelő szöveget eladni, 

olvasni, megfogalmazni. 

 

 

Szókincsük, nyelvtani tudásuk 

tovább szélesedik. 

 

 

A rendszeres tanulás már 

megszokássá válik. 

 

A tanulók ismerjék fel és 

alkalmazzák a tanult nyelvtani 

formákat. 

 

 

Legyenek jártasak a koruknak 

megfelelő szövegek önálló 

olvasásában, megértésében. 

 

 

Képesek legyenek világos, egyszerű 

mondatokban kifejezni magukat, pl. 

meghívás, segítség kérése. 

 

 

 

Egyre aktívabban és kreatívabban 

használják a megtanult szókincset. 
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Vakáció, nyaralás.  

Kedvenc olvasmányaim, köny-

veim. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, mú-

zeumlátogatás. 

 

 

8. ÉVFOLYAM  
 
Szempontok és tanítási tartalmak 

A nyolcadik osztályban is fontosak a mindennapos társalgási témák mellett a kulturális, föld-

rajzi, történelmi érdekességek és életrajzok. Az órákon rendszeresek a párban, csoportban 

folytatott beszélgetések idegen nyelven. Az íráskészség fejlesztését rövid levelek, egyszerű 

leírások, egy-egy történet összefoglalása biztosítja.  

A nyolcadik osztályra a diákok tisztában vannak a nyelvtani alapokkal, áttekintik és bővítik a 

már korábban megtanult nyelvtani formákat, szabályokat. 

T a n a n y a g     F e j l e s z t é s i  

k ö v e t e l m é n y e k  

M i n i m á l i s  

t e l j e s í t m é n y  

Én és a családom. 

Családtagok bemutatása. 

Otthon  

Otthonom, szűkebb környezetem. 

Lakóhelyiségek, bútorok, berende-

zési tárgyak. 

Étkezés 

Napi étkezések. 

Kedvenc ételeim, italaim. 

Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. 

Idő, időjárás 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

Az óra. 

Évszakok és hónapok. 

A hét napjai és a napszakok. 

Időjárás, időjárási jelenségek meg-

figyelése. 

Sport 

Testrészek és mozgás. 

Sportok, sportfelszerelések. 

Kedvenc sportom. 

Iskola, barátok 

Iskolám, osztálytermünk. 

Tantárgyaim, tanáraim. 

Osztálytársaim, barátaim. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc 

időtöltésem. 

 

Rövidebb-hosszabb szövegek 

olvasása, önálló feldolgozása már 

nem jelent gondot.  

 

 

 

Életszerű párbeszédeket 

hallgatnak meg és gyakorolnak. 

 

 

 

 A tanult szerkezeteket bátran 

variálják írásban és szóban 

egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

Elsajátítják a nyelvtan és a helyes-

írás alapjait. 

 

 

Képesek önállóan egyszerű 

szövegeket feldolgozni. 

 

Képesek önállóan rövid szöveget 

alkotni. 

 

 

Tudjanak  önállóan bemutatkozni, 

kérdésekre válaszolni. 

 

 

Nyelvtudásuk A1 szintnek 

megfelelő. 
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Természet, állatok 

Ünnepek és szokások 

Város, bevásárlás 

Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás.  

Kedvenc olvasmányaim, könyveim. 

Zene, művészetek 

Kedvenc zeném, együttesem. 

Film- és színházi élményeim, múze-

umlátogatás. 

 

Bevezetés 

A kilencedik osztálytól kezdve a nyelvtanár fokozatosan segíti a diákot a számára legmegfe-

lelőbb tanulási módszerek megtalálásában. Továbbra is lényeges, hogy a nyelvtanár a tan-

anyag összeállításánál figyeljen az életkori sajátosságokra. Ettől az osztályfoktól már támo-

gató lehet az életkornak megfelelő, szakszerűen felépített tankönyv rendszeres használata. 

A tanár maga dönti el, hogy csoportjának, osztályának, tudásuknak megfelelően melyik tan-

könyvcsaládot részesíti előnyben. A kizárólagosan tankönyvre épített tanítás azonban kerü-

lendő.  

A kilencedik osztály középpontjában elsősorban a nyelvtani ismeretek rendszerezése, elmé-

lyítése, 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, később irodalmi szövegeket, újságcikkeket, 

interjúkat olvasnak, feldolgozhatnak dalszövegeket.  

 

Folyamatosan bővítik szókincsüket, nyelvtani tudásukat, közben egyre többet, egyre önál-

lóbban szólalnak meg az adott nyelven. Kezdetben rövidebb,később hosszabb fogalmazások 

írásával gyakorolják az írásbeli kifejezést. A rendszeres csoport- és pármunka, az egyéni meg-

nyilvánulások egyre nagyobb szerepet kapnak. Olvasnak és beszélnek a tanult idegen nyelvet 

anyanyelvként használó országok, népek kultúrájáról, irodalmáról, történelméről, földrajzá-

ról, művészeti életéről, szokásairól. Változatosan és folyamatosan gyakorolják az olvasott és 

hallott szövegek értését, az egyéni beszéd-megnyilvánulást, 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. 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.  
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9. ÉVFOLYAM  
 
Szempontok és tanítási tartalmak 

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 is-

métléseknek továbbra is nagy szerepe van a megszerzett tudás folyamatos bővítése mellett.  

Az olvasandó szövegek között szerepelhetnek újságcikkek, tudósítások közeli, őket is foglal-

koztató eseményekről. Ezekről a diákok véleményt formálnak. Foglalkozhatunk rövidebb iro-

dalmi szövegekkel, jelenetekkel, melyekben - akárcsak a társalgásban és a nyelvi játékokban 

- összekapcsolódik a feldolgozott nyelvtan használata a gyakorolni kívánt szókinccsel. A tár-

salgás az órák egyre fontosabb eleme. Sokszor aktuális témákról beszélgetünk idegen nyel-

ven.  

 

 

 

 
 

Tematikai javaslat Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

 

Szókincs: 

Személyes vonatkozások, család  

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellem-

zése. 

Öltözködés, divat. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke 

(a lakószoba, a lakás, a ház bemu-

tatása). 

Időjárás, éghajlat 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása 

A munka világa 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetősé-

gei. 

Tudomány és technika 

Gazdaság és pénzügyek 

Nyelvtan: 

- mellékmondati szórend (wenn, 

als),  

- gyakori vonzatos igék,  

- további elöljárószók,  

- vonatkozó névmás alany és 

tárgyesete,  

- zu + Infinitives szerkezetek,  

- melléknévragozás: gyenge rago-

zás.  

 

A kommunikációs készségek fej-

lesztése mind írásban, 

mind szóban nagy hangsúlyt kap. 

 

 

 Az olvasmányok önálló feldolgo-

zása, az alapvető 

beszédhelyzetekben való jártasság, 

az  

íráskészség fejlesztése kiemelten 

fontossá válnak.  

 

 

Tudjanak mind szóban, mind írás-

ban rövid  

összefoglalókat adni a feldolgozott  

szövegrészekből, témákból. 

 

 

Legyenek  képesek hosszabb szö-

veget (akár könnyített  

olvasmányt) önállóan feldolgozni 

 

Ismerjék és alkalmazzák az egy-

szerűbb levélformát, képesek rövid 

levelek, fogalmazások 

megírására. 

 

 

Hétköznapi tanult szituációkban 

könnyen megszólalnak.  

 

 

Szókincsük, nyelvtani tudásuk, be-

szédkészségük közelíti, és várha-

tóan a 10. osztály végére  

eléri az A2 szintet.  
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10. ÉVFOLYAM  
 
Szempontok és tanítási tartalmak 

A nyelvi csoport szintjének, tudásának megfelelően tovább tágítjuk nyelvtani ismereteiket, 

bővítjük szókincsüket. Írásban és szóban egyaránt a kommunikációs feladatok kerülnek elő-

térbe. Egyre több az írásbeli és szóbeli szövegértést gyakoroltató feladat. Az önálló, a páros 

és a csoportmunka továbbra is váltják egymást. A tízedik évfolyamon a magyartanárral 

együttműködve el lehet merülni nyelvészeti témákban. A társalgásban megjelennek a viták, 

közösen tanulmányozott irodalmi műalapján egyéni gondolatok jelenhetnek meg. Szerepet 

kaphatnak újra a versek, színpadi művek, jelenetek, drámarészletek.  

 

 

Tematikai javaslat Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

Szókincs bővítése a feldolgozott 

témákhoz kapcsolódóan.  

 

Nyelvtan:  

- feltételes mód jelen idő 

, - szenvedő szerkezet (jelen idő 

és Imperfekt),  

- melléknévragozás (vegyes és 

gyenge ragozás),  

- um... zu...  

- függőkérdés,  

- további vonzatos igék.  

 

Az önállóság kap nagy hangsúlyt: a 

témákról önálló  

vélemények megfogalmazása, 

egyre hosszabb önálló fogalmazá-

sok írása, nyelvtani szabályok ön-

álló alkalmazása kerül előtérbe.  

 

Társalgási szintjük, szóbeli kifeje-

zőkészségük tovább  

fejlődik, a 10. osztály végére a 

többség várhatóan eléri az A2 

szintű nyelvtudást.  

 

Tudatosabb, magasabb szintű 

megértéssel és figyelemmel for-

duljanak  a nyelvtani 

 kérdések felé. 

 

 

Legyenek képesek rövidebb iro-

dalmi szövegek vagy 

 újságcikkek önálló feldolgozá-

sára.  

 

 

 

11. ÉVFOLYAM  
 
Szempontok és tanítási tartalmak 

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 eszkö-

zöket a kitűzött célok elérése érdekében. Sor kerülhet egyéni projektmunkákra, kiselőadá-

sokra is. Újra előtérbe kerül a nyelv szépsége. A diákok esztétikai véleményalkotási képessé-

gét gyakorolhatják klasszikus és modern szövegek feldolgozásával. Az irodalmi szövegek ol-

vasása részben az órán, részben otthon történik.  
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Tematikai javaslat Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

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  

- szenvedőszerkezet az 

   összes igeidőben,  

   segédigével is.  

 

Minden diák egyre céltudatosabban 

tanul. 

 Az írásbeli és szóbeli rendszeres 

számonkérések segítséget nyújta-

nak ebben.  

 Képesek egy-egy témáról 

önállóan kifejteni véleményüket. 

 

A társalgásban egyre választéko-

sabban vesznek részt.  

 

Írásban a hosszabb levelek,  

fogalmazások írása erősíti  

kifejezőkészségüket. 

 

 Figyelmet fordítunk a nyelvi  

kifejezőeszközökre, a stilisztikára.  

 

Legyenek képesek hosszabb szö-

vegek, olvasmányok önálló feldol-

gozása után azokról véleményt al-

kotni. 

 

Ismerjék és alkalmazzák a külön-

bözőlevélformákat, képesek le-

gyenek hosszabb levelek, fogal-

mazások megírására.  

 

Tudjanak  bármilyen hétköznapi 

társalgási témához hozzászólni, ál-

lást foglalni, esetleg  

vitatkozni.  

 

 

 

12. ÉVFOLYAM  

 

Szempontok és tanítási tartalmak 

 

A beszédgyakorlatok témái az érettségi témaköröket készítik elő, az írásbeli feladatok a levél-

írás, a fogalmazás területén mélyítik, pontosítják a diákok tudását. A 12. osztály második fe-

lében összefoglaljuk és lezárjuk az eddig tanultakat, optimális esetben B1 szintű nyelvtudásra 

tehetnek szert az ügyesebb, motiváltabb diákok.  

 
Tematikai javaslat Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény 

 

Az eddig tanult nyelvtani szabá-

lyok 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 középszintű 

érettségi elvárásaihoz hasonló írás-

beli és szóbeli 

feladatok önálló megoldása.  

 

 

A diákok egy része már ennek az 

évnek a végén képes  

előrehozott középszintű 

érettségit tenni  

német nyelvből.  
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MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS  

 

Játékok, gimnasztika, sport  

Megközelítési szempontok és célok:  

A mozgástanterv általános célkitűzése annak az alapvető folyamatnak támogatása, melynek 

során a gyermek lelki-szellemi lénye a mozgáson keresztül összekapcsolódik testi organizmu-

sával.  

Így a tanmenet hozzájárul a mozgásérzék, a térbeli tudatosság, az egyensúlyérzék, a belső 

kiegyensúlyozottság, valamint a testi jólét érzésének fejlődéséhez a finom- és nagymotoros 

mozgások által.  

A mozgástanterv célja, hogy segítse a gyermeket mozgásrendszere fölötti kontrolljának és 

tudatosságának formálásában és differenciálásában, hogy energiáit a megfelelő helyen és 

időben mozgósíthassa, és értelmesen irányíthassa.  

A tanterv igyekszik a gyermek segítségére lenni mozgásrendszere átalakításában, hogy belső 

mozgékonyságot 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 mozgásrendszer természetéből adódóan, a mozdulat fizikai megtörténte előtt a tevékeny-

ség képe mindig megjelenik a képzeletben. A mozgásrendszer és a képzelet közötti kapcsolat 

szoros és bensőséges. A tanítási módszer ezért azt kívánja meg, hogy a gyermekek - egy-egy 

mozdulatra vagy tevékenységre való késztetésként - életkoruknak megfelelő, értelemmel 

bíró képeket kapjanak.  

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 min-

den ember részese: a fizikai testbe való megérkezés, a test irányítása és a test által történő 

önkifejezés. Ez a folyamat a méhben kezdődik, és intenzíven folytatódik az egész gyermek-

koron keresztül. A legelső szemfókuszálástól és fejfordítástól kezdve azon keresztül, hogy a 

gyermek megtanul felemelkedni és megtanulja a kezeit irányítani, hogy fokozatosan felfogja 

maga körül a világot, a felegyenesedés hosszú folyamatán át, egészen a külvilágba való kilé-

pésig, a mozgás az a közvetítő, melyen keresztül az egyén a világgal kapcsolatba lép. A moz-

gás eme áramlása lényegét tekintve szellemi természetű. Ez az erő szó szerint mozgásba len-

díti a gyermeket, és értelmes viszonyba helyezi őt a világgal. A mozgáson keresztül az indivi-

duum fizikailag lép a világba, ennek pedig elsődleges eszköze a fizikai test.   

A mozgásfejlődés, mint folyamat:  

A mozgástanterv az ember mozgásrendszerével dolgozik, és segít az ahhoz vezető egyéni út 

megformálásában. Így az individuum megtalálhatja azt a biztonságos középpontot, ahonnan 

el tud indulni a világ felé. Mivel ez az egész történés folytonos és egyben individuális, a tan-

terv tiszteletben kell, hogy tartsa a folyamatot, és sem korlátoznia, sem pedig mesterségesen 

meghatározott szakaszokra bontania azt nem szabad. Ennek értelmében a mozgástanterv 
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teljesen nyitott rendszer kell, hogy legyen, mely a gyermekekben észlelt változó szükségle-

tekre ad feleletet, nem pedig zárt egészként előre meghatározza, minek mikor kell történnie. 

Ez a szempont egyébként vonatkozik az egész iskolai tantervre.   

Az itt javasoltakat csupán útbaigazításként osztottuk fel életkorok szerint, ezek semmikép-

pen sem kötelező érvényűek a különböző osztályokban.  

 

Ezt a folyamatot támogatja, ugyanakkor nem determinálja a következő három tényező:   

 a gyermekfejlődés archetipikus természetének bensőséges ismerete, 

 magának a mozgás természetének bensőséges ismerete,   

 a külső körülmények, erőforrások és lehetőségek.   

 

A mozgás fejlesztése az óvodai környezetben  

Az óvodai környezetben a nevelés feladata az, hogy támogassa a viselkedési minták és tevé-

kenységsorrendek szokássá válásának kialakítását. (Ebben benne foglaltatik minden az öltö-

zéstől a csoportban való viselkedésig; a mások meghallgatása, a mosogatás és a játék utáni 

rendrakás is.) Ezek a szokások mind jelentőségteljesen iskolázzák a mozgásrendszert. Az óvo-

dában a gyakorlati tevékenységeken és az életkornak megfelelő munkán keresztül a gyerme-

kek archetipikus tevékenységeket sajátítanak el a hozzájuk tartozó mozdulatokkal együtt. 

Ilyen például a kenyérsütés, az asztal megterítése, az egyszerű kézműves munkák, a kertész-

kedés és így tovább. A perifériától a test felé történő, az ujjhegyektől és a lábujjaktól befelé 

irányuló növekedés folyamatát erősítik az ujj-játékok, az éneket és beszédet kísérő gesztus, 

a szökdelés, rajzolás és festés. Mindezekben a tevékenységekben a gyermek úgy tanul, hogy 

utánozza mind a felnőtt tudatos szándékát, mind magát a tevékenységet. Így a képzeletet 

mintegy kívülről ösztönözzük. A képzeletben gazdag tartalom magában a tevékenységben 

rejlik.  

Az óvodai környezet kulcsfontosságú eleme a biztonság és a folyamatosság érzésének bizto-

sítása, valamint a találkozások, az együttes munka és a játék értelmes kontextusba való he-

lyezése. Az egyensúly és a kiegyensúlyozottság nemcsak az egészséges mozgáshoz szüksége-

sek, hanem a hang észleléséhez, a beszédhez és a hallgatáshoz is. A ritmus az élő egyensúly 

kint és bent között, mely a hasonlók ismétlődéséből áll, nem pedig az ugyanaz szigorú meg-

ismétléséből. A ritmus magában foglalja a haladást: továbbmozdul.  

A kézügyesség és a lábak fürgesége hosszú évek alatt alakulnak csak ki, ám elengedhetetlen 

előfeltételei a belső mozgékonyságnak. Számos otthoni és óvodai tevékenység hozzájárul e 

minőségek fejlődéséhez.  

 

Átmenet az iskolába  

A gyermek akkor kerül iskolába, amikor megérett rá, hogy elkezdje a formális tanulást. A 

mozgásnevelésben ezt az átmenetet hangsúlyeltolódások jelzik. A formarajzban például, a 

mozgás dinamikája fokozatosan belsővé válik: a térben történő külső mozdulattól a mozdulat 

belső képét megteremteni tudó képesség felé halad, mígnem a kéz és a kar segítségével a 

mozdulat vonalakká lesz a papíron, a mozgás „nyomaivá” alakul. A mozdulat papírról való 

leolvasásának ez a képessége fontos előkészület a szövegolvasás folyamatához. A formarajz, 
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a betűk és maguk a számjegyek két dimenzióban járják be azt, amit a térben három dimen-

zióban tapasztaltunk meg.  

Az írás-olvasás maga az a képesség, mellyel a gondolatok és érzések belső mozgását rend-

szerezett formába öntjük, és ennek az ellenkezője is: az a képesség, amellyel a lélekben új-

rateremtjük a betűkbe fagyott mozgást.  

 

A tanítás szemléletmódja:  

Az utánzás megértett, lefordított mozgásként jellemezhető. Az iskolát megelőző években ez 

a folyamat többnyire öntudatlan. Mikor a gyermek képessé válik önálló mentális képek meg-

teremtésére, az utánzásnak át kell alakulnia. Az utánzás a tanulásnak (és ezen belül a moz-

gástanulásnak) fontos része marad akkor is, amikor a gyermek iskolába kerül, ám a folyamat 

fontos változáson megy keresztül. Ahelyett, hogy a gyermek a felnőtt tevékenységében 

venne részt (implicit tanulás), abban kell őt segítenünk, hogy a feladatról alkotott saját, belső 

képét váltsa valóra. Ez azt jelenti, hogy a tanítás képeken keresztül történik. A tanár egy – 

többnyire szóbeli – képpel megragadja a gyermek képzeletét, és a cselekvésre késztető szán-

dék abból születik, hogy a gyermek megértette és lefordította a képet. Más szóval, annak a 

képnek a gesztusát vagy késztetését utánozza, amit tanára szavaitól ösztönözve megterem-

tett saját lelkében. A gyermekek meghívást kapnak, hogy mintegy bebújjanak a képbe és 

váljanak annak részévé. A gyermek igazából csak akkor tud megmozdulni, ha kapott egy ké-

pet. Másként a mozdulatok szertelenné, öncélúvá vagy formátlanná válnak. Azok a mozdu-

latok, amelyeket a gyermekek a gyors, folyamatosság nélküli, részekre szaggatott képek - 

mint például a televízió képei - hatására adnak válaszként, pontosan ugyanezeket a tulajdon-

ságokat mutatják.  

A mozgásnevelés tehát képeken keresztül történik, és emellett mind nagyobbá válik a fel-

adatok jelentősége is, ami azt jelenti, hogy a játékoknak egyre szűkebb kerete és határozot-

tabb iránya lesz. Egy róka-nyúl játékban a nyúl dolga, hogy meneküljön, a rókáé, hogy elkapja 

a nyulat. Ez logikus, hiszen a nyulak és a rókák ezt teszik. Ha a játékszabályok keretein belül 

maradva vezetjük a gyermekeket, az is a feladatra összpontosít. Mozgásukat egyszerű és köz-

vetlen utasításokkal - kerüld meg azokat a fákat, ugord át a patakot, mássz fel a sziklára - 

terelhetjük irányba.  

Célkitűzésünk az első évek során a játékokban lehetőséget nyújtani a gyermeknek, hogy a 

csoport biztonságát fokozatosan elhagyhassa, hogy kergethessék, és elválaszthassa magát a 

többiektől. Eleinte sok biztonságos hely („ház”) kell, ahová menekülni lehet. Aztán az alsó 

tagozatos évek alatt a „házak” száma fokozatosan csökken, egyre távolabb is lesznek egy-

mástól, a kihívás pedig ennek megfelelően nő. A feszültség és az izgalom nagyon is hozzátar-

tozik ehhez a kihíváshoz, mely a biztonságos hely elhagyásával jár. Szorongatott helyzetben 

élesebb a figyelem és jobban összpontosítunk, éberebbek vagyunk. Klasszikus példa erre a 

Nagymama papucsa és variációi. A gyermekeket kicsalogatja valami, a biztonságos helytől 

eltávolodnak, ezért nagyon ébereknek kell lenniük, nehogy rajtakapják őket. A biztonságba 

visszairamodás lehetősége továbbra is fontos marad. Az izgalom és a megnyugvás ritmusa 

szintén fontos elem.    
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A játékszabályok elegendő támasztékot nyújtanak ahhoz, hogy kereteiken belül a gyermekek 

annyit kockáztassanak, amennyire készen állnak és vállalkoznak. A tanár a kereteket szükség 

szerint tágíthatja vagy szűkítheti.  

Az első és második osztályos testnevelés egy másik fontos eleme a ritmus, amely sokfélekép-

pen áthatja egy osztály életét. Különösen fontosak: a szökdeléses játékok, az ugrókötél hasz-

nálata, amely egy rajtunk kívül álló erőt képvisel, amelynek ritmusát követni és érezni kell, a 

tapsjátékok, melyek a kéz koordinációját és a sorrendiséget iskolázzák, valamint a babzsák-

gyakorlatok, melyekben a gyermekek adogatják, dobják, elkapják a babzsákokat.  Ha dalok, 

versek és mondókák is kísérik az efféle gyakorlatokat, akkor a mozgás könnyed marad és a 

légzés ritmusával együtt halad. Ha maga a dal vezeti a tevékenységet, akkor nem az egyén 

áll a figyelem középpontjában, hanem a közös élmény. Az ilyen tevékenységek által a koor-

dináció, a mozgékonyság, a térbeli orientáció, a ritmus, az utasítások követésének képessége 

és a növekvő magabiztosság gyakorlódik ki. Amennyiben ezek a tevékenységek helyet kap-

nak a főoktatásban, a kézimunka és nyelvórákon, és a gyermek általános tanulásélményének 

részei lehetnek, úgy nem szükséges, hogy külön testnevelésóra is legyen az órarendben. A 

testnevelőnek azonban szorosan együtt kell működnie kollégáival, tanácsaival és támogatá-

sával segítve őket mindenben, ami a gyermekek mozgásfejlődésével kapcsolatos.  

A tanítás az osztályteremben vagy a tornateremben történő közvetlen megfigyelésen alap-

szik. Így leszünk képesek közvetlenül reagálni a helyzetre, és úgy alakítani a tevékenységeket 

és a hangulatot, ahogy az osztály azt éppen megkívánja. Döntő fontosságú, milyen módon 

állítjuk a gyermekeket a kihívások elé, hogy a célok milyen távol vannak tőlük, vagyis, hogy 

mennyire kell igyekezniük önmagukon túl teljesíteni. Ez mindenfajta tanításra igaz, ám külö-

nösképpen így van a mozgás nevelésében.  

A következőkben a tanterv elemei és kulcsfontosságú gyakorlatai körvonalazódnak. A példa-

ként említett gyakorlatok, játékok és azok variációinak részletes leírása megtalálható az aján-

lott irodalomban. Ahol külön nem említjük, az általános szempontokat és célokat kifejtő rész-

ben az idézőjelek között szereplő szövegrészek, és a tartalomra vonatkozó részben szereplő 

játékok Kim Payne: Gyermekeink játékai c. könyvében találhatók meg. A Bothmergimnaszti-

kai gyakorlatok Gróf Fritz von Bothmer, az első Waldorf iskola testnevelője által kidolgozott 

gyakorlatokra utalnak. Ezeket Bothmer Gymnastische Erziehung c. könyvében írja le.  

 

1 – 2. OSZTÁLY  

 

A legfontosabb cél, hogy a gyerekek lelkesen vegyenek részt az órai tevékenységekben, szí-

vesen mozogjanak. Figyelmesek legyenek a tanár utasításai felé. Nagy térben is képesek le-

gyenek a tanár köré gyűlni, figyelmesen meghallgatni. Fontos, hogy elfogadják egymás kü-

lönbözőségeit, a megbeszélt szabályokat betartsák.   

Babzsákos gyakorlatok, ugrókötelezés nagy kötéllel, majd kicsivel, Kim Payne bothmer játé-

kokat tartalmazó könyvéből tapsos játékok, babzsákos játékok, fogócskák, kiszámolók, ma-

dzagos játékok, ugróköteles játékok; Népi gyermekjátékok: fogócskák, Elvesztettem zseb-

kendőmet, ugróiskola, stb.  

Órakeret: 72 óra mindkét évfolyamon 
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Fejlesztési célok:  

Az együtt játszás öröme, egymás tiszteletben tartása, játékszabályok betartása. Finommoz-

gások minél szélesebb körű ismerete. A koordináció, mozgékonyság, a térbeli orientáció fej-

lesztése, az utasítások követésének képessége. Testkép, és a tanulás testi alapjainak erősí-

tése, megszilárdítása.  

 

Követelmények:   

Egymás tiszteletben tartása, a szabályok követése. Ujj- és fonaljátékok, tapsos játékok, szök-

kenések, hosszú ugrókötél és babzsák használata, tárgyakkal végzett manipuláció. Dalokkal, 

versekkel kísért körjátékok, népi játékok. A tevékenységek kapcsolódása a Főoktatás tevé-

kenységeihez.  

 

Kapcsolódási pontok:   

A finom motorikus tevékenységek, a szem-kéz koordinációt segítő gyakorlatok az írás előké-

szítését segítik, és kapcsolódnak a kézimunka órákhoz. A nagymotoros tevékenységek a ta-

nítás-tanulási folyamat egészét támogatják.   

 

Kulcsfogalmak:  

Biztonságérzet, elfogadás, tapintat, örömteli játék, szökkenések, ujj- kézkoordináció, szoká-

sok, szabályok  

 

Fejlesztés várt eredményei:   

Kialakulnak a közösség szabályai, melyek lehetővé teszik a feladatok biztonságos végrehajtá-

sát.   

Képesek a képi megközelítésben való tájékozódásra, értik a képekbe ágyazott feladatokat, 

használják a fantáziájukat.   

Javulnak a nagy- és finom- motorikus képességek, a mozgáskoordináció, az egyensúly, és rit-

musérzék.   

Ujj, tapsos, és fonaljátékokat ismernek meg.  

Képességük szerint ugornak, szökellnek az ugrókötél alatt, felett.  

Ismerik a dalokkal, mozgásokkal kísért mozgássorokat, játékokat.  

 

Kötelezően választható testnevelés  

 

Erdőjárás-városjárás:  

„Nincs rossz idő, csak rossz ruházat!”  

Nagyon fontos a gyerekek életében a kapcsolat az erdővel, és az őket körülvevő várossal. 

Nem az idő határozza meg, hogy alkalom nyílik-e az erdő felkeresésére, a város gyalogos 

megismerésére, hanem a gyerekek alkalmazkodnak a megfelelő ruházattal a váltakozó idő-

járáshoz, a tűző napsütéstől a szakadó esőig. Ennek köszönhetően megismerhetik az erdő és 

a város összes arcát.   
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Az érzékszervi tapasztalatok teszik lehetővé a gyermekek számára a világ megismerését. Ezek 

hiányában egyre sorvad az emberi megismerési képességük is. Minél több természetes tárgy-

gyal és élőlénnyel találkozik élő közegében a kisgyermek, annál jobb alap képződik a későbbi 

tantárgyak megérésére. Az érzékek által közvetített tapasztalatokon keresztül jönnek létre a 

kognitív struktúrák az agyban, amelyek miden tanulás alapját képezik.   

 

Tematikai egység:   

Az erdőben kialakítunk egy törzshelyet, ahonnan indul és érkezik az osztály. Ez az állandó 

kiválasztott hely segíti a gyerekek tájékozódását, biztonságos keret ad a játékokhoz.   

Az erdő- és városjárás alapvetően az életfolyamatok egészségét szolgálja, s egyben terápiás 

feladatot is ellát az elakadt áramlások újra indulásában, a legyengült életerők felerősítésé-

ben. A játékok során fel kell hívni a gyerekek figyelmét a növények, állatok szeretetére, a 

szerepükre az erdőben, a városban.   

A városban is meg kell jelölni jellegzetes tájékozódási pontokat. Meg kell tanulnia az osztály-

nak biztonságosan együtt közlekedni. Fontos itt is egymás tempójának tiszteletben tartása. 

Egyszerű, alapvető közlekedési szabályok megismerése, és alkalmazása. Utóbbi években 

egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeket autóval szállítják a szüleik mindenhova, így 

szükséges ezeket az alapvető ismereteket együtt megszerezniük.  Órakeret: 36 óra Fejlesz-

tési célok:  

Az egészséges csoportdinamika, és a természetes közösségformálás is teret kap ebben a tan-

tárgyban.   

Nem csupán a négy fal között tanulnak az állatokról, növényekről, a meteorológiai jelensé-

gekről (dér, fagy, zúzmara…), hanem átélik az évszakok váltakozását, hétről hétre megtapasz-

talják, hogyan sárgulnak, barnulnak a levelek, hullatják le lombjukat a fák, száll alá a köd… 

Látják, mikor jelennek meg az első virágok, hogyan pattannak ki a rügyek, hogyan zöldül ki a 

táj.   

A mindennapos biztonságos közlekedés kialakítása, a térbeli tájékozódás fejlődése észreve-

hető a megtett séták után.  

 

Követelmények:  

Az érzékszervi tapasztalatok gazdagítása által természetes környezetben fejleszthetők a kü-

lönféle érzékelések: egyensúly, tapintás, mozgás, hallás, szaglás, látás, hő érzékelés, testtu-

dat érzékelés. Ezeken keresztül mélyül a gyerek önismerete, valamint a világban való eliga-

zodás és biztonság érzés az öntudatra ébredést, helyes önértékelést, önbecsülést, önbizal-

mat segíti elő.  

 

Kapcsolódási pontok:  

Mesék a főoktatásban, természetmesék  

 

Kulcsfogalmak:  

Érzékszervi tapasztalatok, hiánypótlás, önterápia, erdő, mint élő organizmus, év körforgása, 

elemi közlekedési szabályok  
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Fejlesztés várt eredményei:   

Az erdőjárások alatt szerzett tapasztalás által a gyerekek az erdőt nem ellenségnek, nem ki-

zsákmányolandó terepnek, hanem társnak tekintik, olyan helynek látják majd, ahol az ég és 

föld találkozik, és amelynek egészséges léte záloga az emberiség fennmaradásának.  A város-

ban a gyalogos közlekedés alapszabályaival megismerkednek.   

 

3. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A harmadik osztályban a mozgás tanítása kötöttebb formát kap, megjelenik a szaktanárok 

által tanított testnevelés óra. A hosszabb és szabályszerűbb testnevelési órákra való áttérés 

mindenképpen fontos mozzanat, akár előbb, akár később történik meg.  

Az átmenetből adódóan a tanítás szemléletmódja is megváltozik, mely változások az elkö-

vetkezendő évek metodikáját alapozzák meg. Ezek közé tartoznak a következők:  

A mozgás fokozatosan elválik a beszédtől és az énekléstől. A gyermekeket arra ösztönözzük, 

hogy koncentráljanak a mozgásra, ami annyit jelent, hogy ne beszéljenek sem a tanárral egy 

időben, sem más társukkal, míg a feladatot végzik.   

A külső környezet is megváltozik: az osztályterem helyett a tornaterem lesz az órák helyszíne, 

mely több teret és új eszközöket biztosít. A gyerekek először barátkozzanak meg az új hellyel, 

majd meg kell ismerkedniük a speciális eszközökkel, a biztonsági szempontokkal, a viselkedés 

közösségi szabályaival, valamint a megfelelő öltözékkel és higiéniával. A tornatermi eszközö-

ket a képzeletre támaszkodva, játékosan mutatjuk be, hogy még azelőtt megismerkedhesse-

nek velük a gyermekek, mielőtt szabályszerű gyakorlatokhoz használnák őket. A korlátból 

lehet híd, a szőnyegekből sziget, fal vagy tavak, a lólengéshez használatos lóból pedig ló vagy 

szikla.  

Fontos lépés, hogy a gyermekek megtanuljanak a tágas térben is egységes csoportként dol-

gozni, összegyűlni a tanár köré a feladatok meghallgatására, bemutatására, majd azok elvég-

zése után újra visszatérni oda. Ez a ritmus a tanterv megvalósításához elengedhetetlen, és a 

közösségnevelés szempontjából is áldásos.  

A feladatokat képekben közvetítjük (most végigmentek ezen a keskeny hídon, de vigyázza-

tok, le ne essetek az éhes cápák csattogó fogai közé!), amelyek gazdagítják a feladatot, ma-

gukban foglalják a szabályokat, a hangulatot átforrósítják és egy fantáziadús, hatékony esz-

közzé válnak a fegyelem megtartásában. Később a gyermekek maguk is kitalálnak képeket a 

játékokhoz.  

A mozgástanítás morális oldalát a játékokban való részvétel teremti meg. Az egyes gyerme-

kek elválása a csoporttól és a különálló, néha rivális csapatok létrehozása felveti a kérdést: 

hogyan találkozhat az egész csoport és benne az egyes emberek újból? Az elválás, a kölcsö-

nös egymásra hatás és az újbóli találkozás fontossá teszik a kapcsolatokat és azok morális 

alapját. Ezt a tevékenységek szabályozása, a játékszabályok teszik lehetővé. Bizonyos szem-

pontból a szabályok jelentik magát a játékot.   

Sokféle közösségi és morális képességet hívnak életre, például őszinteséget, (Megfogtak 

vagy nem? Átléptem a vonalon vagy nem?), elkötelezettséget, (Támogatom a csapatomat, 
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minden tőlem telhetőt megteszek a cél eléréséért), tapintatot (Milyen erősen foghatom meg 

egy társamat? Milyen eszközökkel játszhatok, anélkül, hogy sérülést okoznék valakinek? Mi-

kor van vége a játéknak?), a megfelelő autoritás felismerését (Más játékosok, bíró/tanár íté-

letének elfogadása), tisztességességet, együttműködést és így tovább.  

A gyermek fokozatos leválása a csoporttól és az önálló vagy a másokkal történő együttmű-

ködés képességének fejlesztése a tanterv elsődleges céljai közé tartozik, és különböző sza-

kaszokon megy keresztül. Harmadik osztályban a hangsúly a „mi” megtapasztalásán van, ami 

annyit jelent, hogy érezzenek rá a gyerekek: egységes csoportként lépnek a világba és így 

feleljenek meg a feléjük érkező kihívásoknak.   

Olyan feladatokat választunk, melyek a gyermek hőrendszerét mozgósítják, melyek erős 

szimpátiát ébresztenek a gyermekben. A tanár gyermekekhez való viszonya legyen meleg-

szívű, bátorító és nagyvonalú.  

 

Javasolt tartalmak:  

Bothmer első körjátéka. A gyerekek körben futnak, és a mondóka szerint galoppoznak, do-

bognak, ritmusra lépnek és egyhelyben állnak. Különböző tevékenységeket utánzó, imitáló 

mozdulatokat végeznek.  

A tanár köré gyűlni a feladat meghallgatására, bemutatására, majd annak elvégzése után újra 

egybegyűlni.  

Fogók, ahol egy gyermek áll szemben a csoporttal, pl.: Sárkányfogócska, Cápák és polipok, 

Madárijesztők.   

„Dzsungel”- jellegű játékok, amelyekben a gyerekek keresztülvágnak a dzsungelen, felka-

paszkodnak a vár falán, vagy viharos tengeren hajóznak, stb.… Átküzdik magukat a tornaesz-

közökből épített akadályokon, melyek olyan feladatok elé állítják őket, amilyenekkel ma már 

általában nem találkoznak (leugrás magasból, átlendülés, gurulás, szűk helyeken való kúszás, 

egyensúlyozás).  

Ugrókötél használata: átfutások, ugrások, egyéni és páros gyakorlatok.  

Állatok mozgását utánzó járások, szökdelések, mászások. Fonaljátékok.  

 

Várható eredmények: 

 A gyermekek egyre inkább képesek csak a mozgásra koncentrálni. 

 Elsajátítják a tornatermi viselkedés szabályait. 

 Megtanulnak csoportként dolgozni, összegyűlni a tanár köré a feladatok meghallgatá-

sára, majd azok elvégzése után újra visszatérni oda. 

 A tornaeszközökön biztonsággal mozognak. 

 Képesek szabályok szerint együtt játszani. 

 A játékokban örömmel vesznek részt. 

 

 

4. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  



173 

 

 

A „mi”-ről az „én”-re helyeződik át a hangsúly: Itt vagyok én, ott vagytok ti. Ezen belül a 

gyerekek olyan polaritásokat tapasztalnak meg, mint álom és ébrenlét, gyengeség és erő, 

biztonság és veszély, vagy alkotás és rombolás. Ezek ritmusa hangsúlyossá teszi az összehú-

zódás és kitágulás lélegzéshez hasonló minőségét. Megerősödik a különválás elve az olyan 

játékokban, ahol egy ember áll az egész csoporttal szemben. Egyre több feszültség és izgalom 

jelenik meg azokban a játékokban, ahol a gyerekeknek fel kell ébredniük a képekből, me-

lyekbe a tanár a játékot ágyazta, és azokat, akik még mindig álmodoznak, elkapják.  

Ebben az életkorban a gyermekek rendszeresen kihívást intézhetnek a felnőtt autoritás ellen. 

„A kilencéves igényli a legyőzendő akadályokat, hogy kialakuló énjét próbára tegye és erő-

sítse. Ha a felnőtt a gyerek függetlenségi törekvéseit a tekintély elleni lázadásként fogja fel, 

és a folyamattal ellentétes irányú, önvédelmi reakciókkal válaszol, azzal akadályozza, és el is 

torzítja az átmenetet. A kilencévesnek nem diktátorra, nem az utat teljesen eltorlaszoló meg-

fellebbezhetetlen tekintélyre van szüksége, hanem egy jóakaratú patrónusra, aki bátorítja 

énje fejlődését.”  

Ekkor nagyon fontossá válnak a tanulásnak és a szabályok tiszteletben tartásának közösségi 

és morális szempontjai. ”A legtöbb játékban nyerni és veszíteni egyaránt lehet, de ebben az 

életkorban különösen fontos megtanulni mindkét szerep elfogadását. E korban az alakuló 

egyéniség különösen sérülékeny. Óvatosan kezelendő minden olyan játék, amely bűnbak-

képzéshez vezet.”  

A gyermek egyre tudatosabbá válik az őt körülvevő tér tekintetében, melyre a tanterv azzal 

válaszol, hogy elkezdődik a térirányok különböző minőségei (fent és lent, bal és jobb, elől és 

hátul) iránti érzék iskolázása, és ezek integrálása a gyermek saját tevékenysége révén. ”Na-

gyon fontos, hogy teremtsünk lehetőséget a gyerekeknek olyan tevékenységekre, amelyek 

segítenek nekik az új érzelmi támaszokat és biztonságérzetet kiépíteni; tanítsuk nekik olyan 

játékokat, amelyek tükrözik belső változásaikat.”   

 

Javasolt tartalmak:  

• Bothmer második körjátéka, az Egyenesen állok, sétálok, futok… kezdetű gyakorlat, 

mely inkább játékos, semmint formális módon mutatja be a mozgás különböző síkjait 

és fűzi őket össze a térérzék alapvető elemeinek megtapasztalásával. A rövid-hosszú 

jambus erős ritmust kölcsönöz a gyakorlatnak, míg az erős lendülő mozdulatok egy má-

sik ritmuselemet hangsúlyoznak.  

• A gimnasztikában a gyermekek formáltabb elemekkel találkoznak. A tanár bemutatja 

a gyakorlatot, például az előre és hátra bukfencet, melyet (le) utánoznak, de részele-

meit a gyakorlás során továbbra is képeken keresztül írja le.  

• A ritmus, alliteráció, lélegzés különböző gyakorlatokban jelenik meg, a végtagok füg-

getlensége nagyobb szerepet kap.  

• Fogók, amelyekben a szerepek gyorsan cserélődnek, pl. fogóból kergetett lesz, vala-

mint olyan játékok, amelyekben a gyermekeknek egy pontosan meghatározott cél el-

érésére kell koncentrálniuk. Tűz és jég; Madárijesztők; Vadászok és nyulak.   
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• Olyan játékok, amelyekben valamilyen negatív erővel kell szembeszállni, például Fo-

lyami banditák és Cápaszáj. 

• Figyelemre és figyelmes hallgatásra épülő játékok, mint például az Iromba, mely egyéni 

bátorságot, kiállást, csoport előtti végrehajtást igényel.  

• Egyszerű, elkapásra és dobásra épülő játékok egyre bonyolultabb helyzetekben, pl. pa-

don egyensúlyozva. Tevékenységek, melyek a softballra és alapelveire felkészítő játé-

kok felé vezetnek, pl. Óra; Vasútvonal; Kisiklatós. 

• Játszótéri játékokkal is megismertethetjük a gyermekeket, ha nem ismernék azokat, 

például a faltenisszel, tengóval, ugróiskolával, a golyózással és különféle reflex játékok-

kal, például Öklözős; Krokodilszáj; Jancsika; Amőba; Bakugrás.  

• Bonyolultabb dzsungel játékok (akadálypályák).  

 

Várható eredmények: 

 A gyermekek képesek egyéni feladatokat végrehajtani, akár a csoporttal szemben állva 

is. 

 Egyaránt megtanulják elfogadni a vesztes és a győztes szerepét. 

 Egyre inkább képesek végtagjaikat egymástól függetlenül használni. 

 Egyre nagyobb biztonsággal mozognak a tornaszereken. 

 A gyors szerepcseréket követelő játékokban szívesen vesznek részt. 

 Egyre több játszótéri játékkal ismerkednek meg. 

 A tanult játékokban és tornamozgásokban aktívan vesznek rész. 

 

 

5. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

„Tizenegy-tizenkét éves korban a gyermekek gyakran egy rövid, harmonikus és kiegyensú-

lyozott aranykort érnek meg.” Ez a fizikai serdülést megelőző utolsó év; a gyermekkor szíve. 

A gyermek erőteljesen él a vér folyamataiban, a szívdobogás és a lélegzés üteme közti dina-

mikában. Szeretnek zabolátlanul szaladgálni, ám ugyanakkor keresik a ritmusos mozgás ki-

mért fegyelmét is. Vágynak a kihívásra. Ebben az életkorban nagyra értékelik a bátorságot és 

az óvatosságot is, a kockázatot és a körültekintést. A gyermeki ártatlanság elvesztéséért a 

valóság erőteljes megragadása kárpótol. Ilyenkor különösen fontos a mozgásban a ritmus. 

Legyen egyensúly a könnyűség és a nehézkedés, a képzelet és az intellektus, valamint az 

egyéni és csapat kihívások között. A gyermek öntevékenysége erősödik azzal, hogy a ritmu-

sok gyors váltakozása közepette is képes a középpontot megtartani. Ez egy fontos átmeneti 

lépcsőfok a csapatjátékok bevezetése előtt. Ha nem képesek a középpontot tartani és meg-

maradni saját terükben, később a csapatjátékokban sokkal nehezebb lesz kialakítani a he-

lyezkedés érzékét, és az ember azt látja, hogy mindkét csapat csak ide-oda szaladgál a labdát 

kergetve.   

„Ebben a korban gyakran észrevehetően kialakul a gyermekben az igazság- és méltányosság 

érzet, az egymás közti demokrácia kora ez.” Az ötödik osztály vezérmotívuma az ókori görög 
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olimpiai ideál. Az eredeti játékok rítusok voltak, amelyekben az ember az istenek alkotó ere-

jét kívánta kifejezésre juttatni. Az igazság, szépség és jóság ideálja kell, hogy áthassa a tevé-

kenységeket, míg az öt klasszikus gyakorlat (futás, ugrás, birkózás, diszkosz és gerelyhajítás) 

az ősi, belső mozdulatokat tükrözi, melyek a morális nevelés alapját adják.  

A gyakorlatokat most már sokkal hétköznapibb képeken keresztül adjuk át, és a gyermekek 

nem körben, hanem tanárukkal szemben, sorokban állnak.  

 

Javasolt tartalmak:  

• Bothmer - gimnasztika: a Könnyű ritmus gyakorlata, melyben a könnyűség és nehézség 

ritmikusan váltakoznak egymással.  

• Testnevelés: haladás az egyéni gyakorlatok felé; bakugrás; szekrényugrás dobbantóval; 

nagymacska; előre és hátra fordulás a korláton; cigánykerék; egyensúlyozás, hintázás 

és ugrás egyre nagyobb kihívásokkal (pl. csukott szemmel). Az öt klasszikus görög gya-

korlat.  

• Olimpia: a tanév végén rendezik a magyarországi Waldorf-iskolák "ókori görög olimpi-

áját". A versenyszámokban való küzdelmeket a nyitó és záró ceremónia, illetve a la-

koma foglalja keretbe. A gyerekek városállamokba osztva versengenek és a több napos 

esemény végén, eredményeik elismeréséül, mindannyian medált kapnak.  

• Játékok: Ez az életkor átmenet a játék és a sportok között. Macska-egér ház; Hajók, 

cápák, part, Színek háborúja, Várostrom.  

• Úszás: Sok iskolában kezdődik rendszeres úszásoktatás ebben az életkorban.  

 

Várható eredmények: 

 A gyermekek a ritmusok gyors váltakozása közepette is képesek a középpontot megtar-

tani. 

 Arra törekszenek, hogy mozgásuk tükrözze az ókori görög olimpia igazság-szépség-jóság 

ideálját. 

 Ismerik az öt klasszikus görög gyakorlatot, és részt vesznek az Olimpián. 

 A korosztályuknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokban alapvető jártasságot 

szereznek. 

 Képesek a tanult tornamozgások végrehajtására. 

 Aktívan bekapcsolódnak a tanult játékokba. 

 

6. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Míg az előző év az ógörög kultúrához, a 6. osztály kultúrtörténetileg a római korhoz és annak 

értékeihez kapcsolódik. Jellemző fogalmai: a rend, a forma, a pontosság. A gyermekek ebben 

az életkorban lelkükben azt az egyensúlyt tapasztalják meg, amelynek fizikai képe a folyé-

kony és a szilárd közti egyensúlyt megtartó izomrendszer.   
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Az egyensúlynak egy magasabb fokát kutatják, amikor a serdülés fizikai folyamatai a végta-

gok gyors növekedését okozzák és ügyetlenséghez vezetnek. Ebben az időszakban figyelhet-

jük meg a gyermekek fizikai felépítése közötti lehető legnagyobb különbségeket.   

Az egyenesség fontos minőség ilyenkor, és ez megkívánja a belső erők egyensúlyát.  

A gyakorlatok végzésekor a játékosság mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a pontosság és 

a formák tisztasága, a rendre való törekvés.   

Méréseken és a játékok pontozásán keresztül, valamint a tanár bíróként, vezetőként való 

elfogadásával a tárgyilagosság alapelve kerül előtérbe.  

A gyakorlatok végzésekor a tanulók magasság szerint állnak sorba, a legmagasabb leghátul.  

„Ebben a korban sok játék épít a "formaszükségletre", amely a játékos elhelyezkedésében és 

viselkedésében nyilvánul meg. Fontos, hogy a tanár vagy a vezető ösztönözze a gyerekeket, 

erős csapatformáció iránti igényét, de úgy, hogy ez ne alakuljon át, valamilyen túlszabályo-

zott sporttá, amikor a csapat a győzelem érdekében jön létre. Ha ugyanis ez történik, létfon-

tosságú fejlődési fok marad ki, és míg a jobb fizikai adottságú játékosok boldognak látszanak 

(legalább is kifelé), a csoportban akadnak majd olyanok is, akik elégedetlenkednek és hú-

zódni fognak a játéktól.”   

 

Javasolt tartalmak:  

Bothmer - gimnasztika: Háromszögek; Fő elemük a vízszintességből való kizuhanás és az éber 

egyenességbe való átváltozás. A botgyakorlatok az egyenesség élményét erősítik: felfelé 

nyújtózás közben is biztosan meg kell állniuk a földön.  

Testnevelés: Jól meghatározható fokozatok a gyakorlatok felépítésében: kézenállás, kézen-

állásból átfordulás, egyszerűbb elemek (statikus és dinamikus) a korlátokon és a gyűrűn, az 

egészségre és a biztonságra mind több figyelmet fordítva.   

Akrobatika. Atlétika. Zsonglőrködés: diaboló, zsonglőrlabda, buzogány, stb.  

Játékok: Átmenet a csapatjátékok felé. Ez a következők előkészítését igényli: pontozás, van-

nak győztesek és vesztesek, az ellenfelet ki lehet cselezni, előfordulhat fizikai kontaktus. A 

kidobós játékok jó felkészülést jelentenek, pl. amikor a labdát egyenesen egymásra dobják. 

Jellemző játékok: Fal labda, Ütős (méta jellegű) labdajátékok, Röplabda-jellegű, háló fölött 

játszott labdajátékok Kidobósok. Légiós játékok, rendgyakorlatok, "alakizás".  

 

Várható eredmények: 

 A gyermekek az órai munka során a pontosságra, a formák tisztaságára és a rendre tö-

rekszenek. 

 Ismerik a korosztályuknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat, és azok pontos 

végrehajtására törekszenek. 

 A tanult akrobatikai, atlétikai és tornagyakorlatokat biztonságosan, összerendezetten 

végzik. 

 A tanult csapatjátékok technikai alapelemeit ismerik, szabályaikat alkalmazzák. 
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7. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

„Ezt az életszakaszt, amely kultúrtörténetileg a reneszánszhoz, a nagy földrajzi felfedezések-

hez kapcsolódik, három fő tényező határozza meg. Az első a belső és külső világ közötti köl-

csönhatás. A második a külső világ megtapasztalásának igénye, a felfedezés. A harmadik a 

küszöbön álló testi gyarapodás, és az időnként még fellelhető gyermeki könnyedség, fürge-

ség és ’nyughatatlanság’. Ezt a három tényezőt minden játék- és mozgásprogramban szem 

előtt kell tartanunk”.   

A diákokban most már megvan az a fajta erő és finom mozgékonyság, amely képessé teszi 

őket az egyik tevékenységből a másikba való gyors áttérésre.  

Ez a mobilitás annak kifejeződése, hogy a gyermekek izomrendszere szépen fejlődik, ám a 

csontváz statikus tulajdonságai még nem kötik meg őket. A gyermekek mozgásfejlődésüket 

ebben az életkorban az ínszalagokon és az inakon keresztül fejezik ki.  

Képesek önmagukat a csoporttól elválasztani, és egyenként is elég erősek ahhoz, hogy meg-

állják helyüket a versenysportok kihívásaival szemben. Egyéni álláspontot tudnak formálni, 

amely nemcsak azt teszi lehetővé, hogy képesek legyenek helyezkedni, és helyüket megtar-

tani a játék ideje alatt, hanem lassan az egész játszma és taktikájának átlátása is lehetővé 

válik.  

Ahhoz, hogy a csapatjátékokban valóban részt tudjanak venni, a tanulóknak világos képet 

kell alkotniuk saját helyükről a környezetükkel szemben, és tisztában kell lenniük a pálya di-

menzióival és határaival. Ez az érzékszervek jó összehangoltságát igényli. Az egyik ok, amiért 

a tantervben nem kezdődött el a csapatjátékok bevezetése már korábban, az, hogy a térbeli 

kapcsolatok előbb említett pontos megragadása elnyomhatja, megfojthatja a képzeletet. Ha 

ebbe az életkorba érve a gyermekeknek nincsen erősen megalapozott képzelőerejük, belső 

képalkotó fantáziájuk, a pubertás e szakaszában bennük felébredő érzelmi erők elsodorhat-

ják őket. Amennyiben nincsenek felkészülve ilyesfajta érzelmekre és nem képesek őket me-

derben terelni, meglehetős érzelmi viharok keletkezhetnek. A képzeletben gazdag, mentális 

képalkotás segít kifejezni, és rendbe szedni az érzelmek fellobbanásait.  

 

Javasolt tartalmak:  

Bothmer - gimnasztika: A különböző lendülő mozdulatok a középpont és a periféria megta-

pasztalásához vezetik a tanulókat. Megtalálják saját ritmusukat és felfedezik a mozdulásra 

késztető impulzus pillanatát. A Ritmus gyakorlat kiegészíti a Zuhanás gyakorlatát, amely ki-

mondottan arra hivatott, hogy megragadja a serdülőkori térbeli tapasztalatokat. Bothmer 

eredetileg azt javasolta, hogy az Ugrás a középpontba előzze meg a Zuhanás gyakorlatot. 

Ennek mérlegelése és a döntés az érintett tanárok feladata. 

Testnevelés: Szaltó, zuhanás szekrényről matracokra. A lendülő és inga gyakorlatokon ke-

resztül megtanulják, hogyan lehet a súlyt, a súlyosságot élvezni, pl. a korlátról lógva a lendü-

let segítségével tapasztalják meg a gravitáció új középpontját (új, a serdüléssel járó nyúlás, 

növekedés miatt). Szekrényugrások. Kézenállás, kézen átfordulás. A birkózás különböző faj-

tái: Görög; Római; Indián; Pingvinharc; Csoportos. (lsd. K. Payne175. o.) Játékok és sportok: 
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A játékokat a sportok bemelegítőiként használjuk. Az óra fele edzéssel telik, az új technika 

megtanulásával és begyakorlásával. A különböző képességekre egyenként is figyelmet fordí-

tunk. A főbb sportágak között található a kosárlabda, a hoki, a softball vagy a tenisz. Az atlé-

tikában szerepel az ugrás és a futás, beleértve a terepfutást is, sokszor a tájékozódási futás-

hoz kapcsolódva, térképhasználattal és előre jelölt utakkal. A tanulók elkezdhetnek bajnok-

ságokon versenyezni.  

 

Várható eredmények: 

 A gyermekek képesek a tevékenységek közötti gyors váltásokra. 

 Újabb, életkoruknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat sajátítanak el. 

 Képesek a tanult atlétikai és tornamozgások megközelítően helyes technikai végrehajtá-

sára. 

 Megismerik néhány sportág alapvető mozgásanyagát és szabályait. 

 A játékokban, sportokban képesek helyezkedni, és pozíciójukat megtartani; képesek az 

egyszerű taktikai elemek alkalmazására. 

 

 

8. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

„Ez az életkor lehet a befelé fordulás legintenzívebb időszaka, innen indul ismét az utazás 

kifelé, a perifériába, a világba; a fiatal azonban ezúttal már új, az addiginál kritikusabb és 

tudatosabb szemmel tekint szét maga körül. Egyre inkább képesnek érzi magát arra, hogy 

szembenézzen a világgal, s hogy fölemelje a szavát az ellen, amit igazságtalannak érez. Tár-

gyilagosabbá válik. Újonnan fölfedezett meglátásai viták, veszekedések és nevetések formá-

jában fejeződnek ki. Erősödni kezd döntési képessége, elsősorban a szabályok és az esztétika 

terén.”   

Ebben az életkorban a tanulók szembetalálják magukat fizikai testük teljes súlyával. Mozgás-

érzékük a csontváz szerkezetéig hatol. Testük új súlya lefelé húzza őket, ám fel is töltődnek 

ettől az új fizikai erőtől. Sok olyan lehetőségre van szükségük, ahol kipróbálhatják, és tapasz-

talatot szerezhetnek a súly és az erő ezen új kombinációjáról, vagyis több hangsúlyt kell, hogy 

fektessünk a nagy motoros tevékenységekre, mint a finom technikai fogásokra. A mozgás és 

a fizikai növekedés szempontjából ez az életkor valójában a gyermekkor végét jelenti.  

Sokfajta szabadtéri tevékenységet vezethetünk be ilyenkor, többek között a sziklamászást, 

kenuzást és kajakozást, túrázást, hegymászást, síelést, stb. Az itt példaként említett tevé-

kenységek mindegyikének megvan a saját nehézsége, alkalmazásuk az iskola helyi lehetősé-

geitől függ. A sportok önállóságra nevelő és túlélést gyakorló szempontjain kívül fontossá 

válik a környezethez való viszony. A diákoknak meg kell tanulniuk, hogy azok a legkielégítőbb 

szabadtéri tevékenységek, amelyek segítségével elmélyíthetjük a természetről szerzett ta-

pasztalatainkat. A sport sohasem válhat a környezet rongálásának, beszennyezésének, tönk-

retételének részévé. Az a hozzáállás se alakuljon ki, mely szerint a természeti környezet le-

győzése lenne a motiváló cél.  



179 

 

A nemek közti különbséget különösen tisztelnünk kell. A fizikai erőben és méretekben meg-

jelenő különbségeket tudomásul kell venni a kontaktust igénylő sportokban, mint ahogyan a 

két nem egészen különböző energiaforrásait is. Legyenek az együttes és a külön választott 

tevékenységek egyensúlyban. Az együttes tevékenységek a többitől igen különböző, ám an-

nál lényegesebb jelleggel bírnak. Mindkét nemnek szüksége van arra, hogy magukban is tölt-

hessenek időt; a fiúk meg kell, hogy tapasztalják erejük és energiájuk határait, a lányoknak 

pedig védelemre van szükségük bizalmas testi közelséget kívánó gimnasztikai gyakorlatok-

ban, ahol a tanulók egymást tartják, vagy kiszolgáltatott pozíciók fordulhatnak elő.  

 

Javasolt tartalmak:  

Bothmer - gimnasztika: Az Ugrás a középpontba gyakorlat.  

Testnevelés: A hetedik osztály folytatása, bár a gyakorlatok más minőséget kapnak a tanulók 

fejlődéséből adódóan. Folytatódnak a szekrényugrások, a kézenátfordulás, a szaltó. A leg-

főbb különbség a nyolcadik osztályban az, hogy a diákok sokszor húzódozóbbak, és tudato-

sabban kell, hogy összegyűjtsék erőiket a szekrényhez futás előtt. Kerülő utakon helyes és 

életkoruknak megfelelő módszereket taníthatunk nekik. Hangsúlyossá válik az állóképesség 

és az erőnlét fejlesztése, például fekvőtámaszokon keresztül.   

Játékok és sportok: A hetedikben játszott játékok folytatódnak, bevezetjük a röplabdát, ha 

lehet a rhugbyt. Egyre többet használjuk a medicinlabdát. (súlylökéshez, dobáshoz). A ver-

senyzést mértéktartóan fokozzuk, és ezt fontos pedagógiai eszközként kezeljük. A versenyzés 

olyan, a tanár által használt és felügyelt elem, amellyel nevelheti a csapatmunkát, ösztönöz-

heti a részvételt, egyes embereket teljesítményük újabb fokaira segíthet és előhívhatja leg-

jobb tulajdonságaikat a bennük rejlő lehetőségekhez intézett kihívással. A pontozás egészsé-

ges marad mindaddig, míg alapvetően biztonságos, megbízható légkörben zajlik.  

 

Várható eredmények: 

 A gyermekek képesek erőnlétük és állóképességük önmagukhoz mért folyamatos fejlesz-

tésére. 

 Képesek erejüket tudatosan a feladatok elvégzésére fordítani. 

 A szabadtéri tevékenységeken keresztül felismerik, hogy a sport sohasem vezethet a kör-

nyezet rongálásához, beszennyezéséhez. 

 Újabb Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat tanulnak, a már ismerteket gyakorolják. 

 Az eddig tanult atlétikai, torna és sportági mozgásanyagot képesek használni, és ezekben 

továbbfejlődni. 

Pontosítják a tanult sportágak technikai alapelemeit, alkalmazkodnak a különböző játékhely-

zetekhez 

 

9. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

„A tizenéves életéveket végigkísérő kettősségből fakadóan ’térbeli polaritások’ is léteznek. A 

tizenöt évesnél ez az előttük illetve a mögöttük lévő tér ellentétességében nyilvánul meg. Az 
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előtte lévő tér a jövő, az ’előrelépés’, a mögötte lévő a múlt, a ’hátralépés’. Ez a tulajdonság 

erősen jellemző az élet előző szakaszából a következőbe lépő tizenöt éves gyerekre, aki most 

ott áll a jövőjére nyíló ajtó küszöbén. A tér ’homlokzati’ része arra sarkallja, hogy vágjon bele 

a felnőttkor kalandjába.”   

Ebben a korban a tanulóknak meg kell tanulniuk felelősséget vállalni tetteik következménye-

iért. Tapasztalatot kell, hogy szerezzenek akaratuk megnyilvánulásáról, amely az elülső, fron-

tális térben történik, és valóságosan szembe kell találkozniuk a világgal. Döntő lépést kell, 

hogy tegyenek; szó szerint belevetik magukat abba, ami előttük áll, és újfajta, tudatos hoz-

záállással törnek a jövő felé. Ehhez bátornak kell lenniük és a tudatosságnak egy új szintjére 

kell, hogy lépjenek. Le kell, hogy küzdjék az érzelmek bizonytalanságából fakadó lustaságot. 

A tanulóknak ebben az életkorban maguk mögött kell hagyniuk a gyermekkort és meg kell 

állniuk saját lábaikon.  

A felső tagozatban több lehetőséget kell biztosítanunk a testedzésre, mozgásra, mint azt az 

órarend egyébként lehetővé teszi. Megtehetjük ezt délutáni szakkörök keretében, ahol a ta-

nulóknak egyszerűen több idejük van képességeik fejlesztésére. Ilyenkor a különleges adott-

ságokkal rendelkezőknek is lehetőségük nyílhat adottságaik fejlesztésére, ami az egész osz-

tály jelenlétében nem mindig lehetséges, mivel olyankor a közösség összetartására irányuló 

törekvés elsőbbséget élvez. Végeredményben azzal, hogy értelmes tevékenységeket teszünk 

lehetővé a számukra, választási lehetőséget kínálunk fel más, kevésbé hasznos tevékenysé-

gekkel szemben, amelyek egyébként vonzanák a fiatalságot. Fontos, hogy más iskolákkal 

rendszeresen szerveződjenek meccsek és versenyek.  

 

Javasolt tartalmak:  

• 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 szembe-

nézést, 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 Két Összefűződő Kör Ritmusa (Séta az elülső térben) gyakor-

lata.  

• Testnevelés: A hangsúlyt az akadályok bátorsággal és belső összpontosítással történő 

leküzdésére fektetjük. Folytatódjék az előre és a hátra szaltó, legyenek nehezebb szek-

rényugrások, dolgozhatunk talajgyakorlatokkal, a felemáskorláttal és kézenátfordulá-

sokkal.  

• Sport: A már ismert sportok új hangsúlyokkal, az időméréssel és a tudatosabb játékkal, 

folytatódnak. A röplabda egyre fontosabb szerepet tölt be a felső tagozatban. Az atlé-

tikában gyakorolhatjuk a súlylökést, valamint a diszkoszvetést és a gerelyhajítást. Sze-

repelhet még az íjászat és a vívás.  

 

Várható eredmények: 

 A diákok képesek az eléjük állított akadályok bátorsággal és belső összpontosítással tör-

ténő leküzdésére. 
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 Vállalják a küzdelmeket, képességeiket a csapat érdekében tudják mozgósítani. 

 A korosztályuknak megfelelő Bothmer-gimnasztika gyakorlatokban alapvető jártasságot 

szereznek. 

 Kondicionális képességeik szintje javul. 

 Az ismert sportokban növekvő tudatossággal vesznek részt. 

 

 

10. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Ebben az életkorban a diákok újfajta tudatosságot kell, hogy kialakítsanak környezetükkel 

szemben. A diszkoszvetés archetipikus tevékenysége sok olyan minőséget testesít meg, ame-

lyet a 10. osztályos diákoknak önmagukban ki kell fejleszteniük: például a találkozást, ismer-

kedést egy tárggyal; a beszélgetésbe elegyedést a világgal; azt, hogy a magunkba fordulás 

szükséges, ám aztán újra kifelé kell tekintenünk és töretlen belső egyensúllyal haladnunk a 

középpontból a periféria felé; adni valamit a világnak és a kapcsolatot megtartva figyelni a 

következményekre. A legfőbb kérdés, hogyan beszélgethetünk a világgal. A diszkoszvetés 

egész tevékenysége arról is szól, hogy kitűzünk magunk elé egy célt, majd azzal összekötjük 

magunkat.  

„A térérzék ebben a korban erősen kötődik a horizonthoz és a vízszintes síkokhoz. A vízszin-

tes sík alatt és felett lévő dolgok élesebben definiálódnak. Míg az akaratlagos tevékenysége-

ket az előző években elsősorban a végtagok végezték, a vízszintes sík inkább a törzshöz kö-

tődik, és e testrészünk kapcsolódik leginkább ritmikus mozgásainkhoz. Ezt tapasztalhatjuk a 

szív és a tüdő mozgásában, de még a gyomor- és bélmozgásban is.”  Tízedik osztálytól fölfelé 

a tanterv tulajdonképpen arra épül, amit eddig megalapozott. Gyakoroljuk és továbbfejleszt-

jük a technikai tudást, előrelépünk a kompetencia terén.  

 

Javasolt tartalmak:  

• Bothmer - gimnasztika: A Diszkosz gyakorlat és a Séta köröző karokkal (Vízszintes séta).  

        Ezek a gyakorlatok szorosan kapcsolódnak a vízszintes síkról való tudatossághoz és a kö-

zéppont megtartásának képességéhez.  

• Testnevelés: A korábbiak folytatódnak azzal az új hangsúllyal, hogy a diákoknak meg kell 

találniuk a mozgás áramában a ritmust, valamint megtapasztalni saját felegyenesedett-

ségüket. Fontos lehet ebben az életkorban az esztétikai elem, és hogy a mozgásokat 

egyre inkább összefüggőknek, egymásra épülőknek legyenek képesek látni.  

• Sport: Az eddig bevezetett játékok folytatódnak, a hangsúly a közösségi játékra kerül.  

Várható eredmények: 

• A diákok törekszenek a mozgás áramában a ritmus átélésére. 

• Képesek felfedezni a mozgás szépségét, a mozdulatok egymásra épülését, összefüg-

gését. 

• Újabb, életkoruknak megfelelő, Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat tanulnak. 

• Törekszenek az önzetlen csapatjátékra. 
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• Gyakorolják és továbbfejlesztik az eddig megalapozott atlétikai, torna- és sportmoz-

gásokat. 

 

11. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Tizenhét éves korukban a fiataloknak célokat és ideálokat kell maguk elé állítaniuk, amelyek 

felé törekedni lehet. Ez a választani tudás és a döntéshozatal képességeit feltételezi. Bizo-

nyos határozottságra van szükség ahhoz, hogy követni tudják a versenyzés és más, elbizony-

talanító alternatívák között a kiválasztott utat. A gerelyhajítás archetipikus gesztusa jól kife-

jezi ezt. A szimmetria, a jobb és baloldal egyensúlyban tartásának gyakorlása alapvető ebben 

az életkorban. Sok sportág kínál lehetőséget olyan képességek fejlesztésére, amelyek erős 

szimmetria érzéket kívánnak; például méta-jellegű játékokban az egyoldaliságot biztosan kell 

fenntartani az általános egyensúllyal együtt. Igaz ez többféle ütőt használó játékra is, mint 

például a teniszre és a tollaslabdára is. Az alaposságot és a pontosságot tudatosan gyakorol-

hatjuk. Gyors reflexek, éleslátás, helyzetfelismerés, taktikai érzék és általános jelenlét – ezek 

a minőségek alapvető képességekként kell, hogy megjelenjenek a legtöbb sportágban. Eb-

ben az életkorban a diákok elég érettek ahhoz, hogy mindezeket figyelembe vegyék és, hogy 

egyre nagyobb felelősséget vállaljanak az űzött sportokban, például a szabályok alapos isme-

rete és az egészséges és biztonságos játék által. Mostanra igazán fontos, hogy meg tudják 

ragadni egy játék lényegét.  

„A térérzékelés vonatkozásában a bal és a jobb elszakadása, a kettő közötti függőleges síkra 

vetített szimmetria, hasonló ahhoz a folyamathoz, amelyen a tizenhét éves fiatal a lényegest 

és a lényegtelent elválasztó, útkereső folyamatban keresztülmegy. Tudatossá kell válni; a bal 

és a jobb kiegyensúlyozásával meg kell találnunk a két szélsőség között húzódó síkot. Össz-

hangba és szimmetriába kerülünk, és ténylegesen meg tudjuk állapítani, mi a függőleges, mi 

az, ami áll.”   

 

Javasolt tartalmak:  

• Bothmer - gimnasztika: A Gerelygyakorlat, valamint az Eltúlzott magasság (Sas) és a 

Szimmetrikus séta.  

• Sport: Az eddig megismert játékok folytatódnak, a hangsúly a taktikai képességre kerül.  

Várható eredmények: 

 A diákok egyre inkább képesek saját mozgásuk megfigyelésére, pontosítására. 

 Gyorsaságuk, szimmetria érzékük, reflexeik kifinomítására törekszenek az atlétikai moz-

gásokban és a tornagyakorlatokban. 

 Fejlődik éleslátásuk, helyzetfelismerésük, taktikai érzékük. 

 Megragadják egy-egy játék lényegét. 

 Egyre nagyobb felelősséget vállalnak az űzött sportágakban, szabályaikat alaposan isme-

rik. 

 Újabb Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat sajátítanak el. 
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12. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Ebben az életkorban egy fiatal ember el kell, hogy érjen egy bizonyos fokú szabadságot a tér 

különböző síkjaiban, 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.  

„A tizenéves ebben a korban sokszor úgy érzi, legalább egy vagy két sportágban kiváló tevé-

kenységet kell nyújtania. A lehetőségek szerint ezt mind az iskolában, mind azon kívül (pél-

dául az egyesületekben) elő kell segíteni. Ösztönözzük őket, hogy adják át újonnan szerzett 

ismereteiket a sportban még csak kezdő fiatalabbaknak. Ez iskolában és azon kívül, egyesü-

letekben és kirándulásokon egyaránt megvalósítható. Bátorításával a felnőtt elismeri a fiatal 

felnőtt érettségét, további fejlődésre sarkallja, és arra készteti, hogy e készségét mások se-

gítése által is elmélyítse – amire ebben a korban szintén szükség van.”   

 

Javasolt tartalmak:  

• Bothmer - gimnasztika: Az emberi forma hármas térbeli minőségéről szerzett tapaszta-

latok a Kereszt gyakorlatban érik el csúcspontjukat.  

• Testnevelés és sport: Az eddig megismert tevékenységekben és sportokban, a gyakorlá-

sok során, a magas szintű képességek kifejlesztéséig kell, hogy eljussanak a diákok. Kü-

lönösen érdekes lehet a fiatalok számára, ha végigvezetjük őket iskolai pályafutásuk 

testnevelés tantervén egészen az alsó tagozattól kezdődően. Újra játszhatjuk a játékokat 

és elvégezhetjük a gyakorlatok teljes sorozatát. Mindez lehetőséget ad a fejlődési folya-

mat egyes állomásainak alaposabb megfigyelésére és azok egymáshoz való viszonyainak 

feltárására.  

 

Ajánlott irodalom/referenciák:  

1. Payne, Kim: Gyermekeink játékai; AKG Kiadó és Metódus-Tan BT, 1999.  

2. von Bothmer, Fritz: Gymnastic Education; Rudolf Steiner Press, 1994.   

3. van Haren, Wil és Kischnik, Rudolf: Child’s Play vol. 1 és 2, Hawthorne Press, 1995.  

 

Várható eredmények: 

 A diákok a tevékenységek egész sorát ismerik, amelyek a térben való tájékozódásukat és 

éberségüket segítik. 

 Alapvető ismereteket szereznek a tanulmányaik során megismert tevékenységek (játé-

kok, torna- és Bothmer-gimnasztika gyakorlatok, atlétikai és sportmozgások) egymáshoz 

való viszonyáról, a gyermek ill. fiatal ember fejlődéséhez való kapcsolatáról. 

 Megszerzett ismereteiket fiatalabb társaiknak különböző módokon adják át. 

 Képesek a Bothmer-gimnasztika gyakorlatok egyéni és csoportos bemutatására. 
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KERTMŰVELÉS  

 

Megközelítési szempontok és célok:  

 

A Waldorf-pedagógia elsődleges feladata, hogy minden gyermek egészséges fejlődéséhez 

megteremtse a szükséges feltételeket. Ezért is indokolt egy iskolakert kialakítása, amely tér-

hez és lélegzethez engedi a gyermekeket, de ugyanakkor egy sajátos kihívást és feladatot is 

jelent számukra.  

Ahhoz, hogy a gyermekek képessé váljanak saját lehetőségeik felismerésére a kertészet tan-

tárgy bevezetésére és művelésére van szükség. Sok-sok gondoskodó figyelemmel elvégzett 

részfeladat segít egy tartalmas és esztétikus terület létrehozásában.  

Az eredmények – itt rendkívül tág értelemben véve, tehát nem csupán a megtermelt gyü-

mölcsöt, zöldséget, virágot, stb. értve alatta, hanem a szerszámokkal való bánás megtanulá-

sát, gyakorlását, a föld termővé alakítását, vagy a munkafolyamatok nehézségének, szépsé-

gének, reménytelenségének, vagy megoldhatóságának megélését, a közben kialakuló társu-

lásokat is értve alatta – olyan képességek kibontakozását kell, hogy elősegítsék, amelyek az 

emberi világhoz való kapcsolódásokban szükségesek.  

Természetesen fontosak az előzmények, amikre építhetünk. Még a Waldorf-óvodában és az 

első osztályban karácsony és húsvét előtt búzát ültetnek, csíráztatnak, és nyesegetnek a gye-

rekek az ünnepre készülve. Harmadik osztályban a hagyományos lóval való szántás megfi-

gyelése és kipróbálása következik. A növénytanban – ötödik osztály – az egyszerűbbtől a bo-

nyolultabb felé haladó evolúciós út követhető nyomon, valamint a növények viszonya boly-

gónkhoz, a Földhöz és a Naphoz, váltakozása az évszakok folyamán.  

A kertészet nem csupán egy különálló tantárgy a többi között, hanem sok szállal kapcsolódik 

a történelemből, földrajzból, irodalomból tanultakhoz. Az igényes kerttervnél felhasználha-

tók a geometriában tanultak, az ásványtani ismeretek jó alapot szolgáltatnak a talajvizsgá-

lathoz, biológiából a szaporodás, növekedés, kifejlődés fázisai, valamint az elfogyasztható 

növények élettani szerepe, stb., 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 munkára tevődik, ezen keresz-

tül válik érthetővé a gyerekek számára, hogy mit is kell és lehet tennünk a növények jó és 

kiegyensúlyozott fejlődéséért.  

 

• Milyen feltételek, milyen mértékben szükségesek a növény életéhez?  

• Az élettelen kőzetből miként jön létre a termőtalaj?  

• A komposztálás, talajmegmunkálás, a talajlakók élete mit ad a növények számára?  

• Hogyan vesz fel tápanyagot a növény, miként szaporodik?  

• Mi a különbség a vadon élő és a kultúrnövények között?  

• Milyen együttműködés fedezhető fel a növény-növény, növény-állat, és nem utolsó-

sorban a növény-ember együttélésben?  
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• Az egészséges táplálkozás nem csupán cél, hanem a természettel tudatosan ápolt, ben-

sőséges kapcsolattartás része és következménye.  

 

 

6. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A 11-12. életévben az osztályban fokozatosan – az egyes gyerekeknél viszonylag gyorsan – a 

végtagok megnyúlnak, a mozgás kezd esetlenné válni. Az elnehezülés megélése együtt jár a 

szabályosság és a rend elvárásával, az igazságérzet kinyilvánításával. A tudatos önfegyelemre 

kell irányítani a figyelmet, és előmozdítani azokat az erőket, melyek segítenek a kitartást 

igénylő munka elvégzésében.  

 

Javasolt témakörök:  

• a föld megmunkálásának alapjai;  

• az ágyások megtervezése és kialakítása;  

• vetés, növényápolás (öntözés, gyomlálás, kártevők elleni védekezés); egyéves zöld-

ségfélék és dísznövények termesztése; Téli hónapokra:  

• szerszámok, kerti eszközök karbantartása;  

• az ősi folyó menti kultúrák felidézése, különös tekintettel gazdálkodásukra, az ehhez 

kapcsolódó hiedelemvilágukra, matematikai, csillagászati tudásukra, naptárjaikra, va-

lamint az ókori görög és római kor birodalmat megalapozó gazdálkodására;  

 

Várható eredmények: 

 A tanulók a kert talajának főbb tulajdonságait ismerik. 

 Tudnak helyes testtartásban ásni, kapálni és gereblyézni, a szerszámokkal balesetmente-

sen dolgoznak. 

 Ismerik a vetés, palántázás alapvető szabályait. 

 

7. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A pubertás elérkeztével a gyerekek érdeklődővé válnak önmaguk változásaival szemben és 

külső irányban egyaránt. Nehezen vállalnak „iskolás feladatokat”, de minden igazinak érzett 

kihívásra mind szellemi, mind fizikai erejüket nem kímélve válaszolnak. Ehhez kell megtalálni 

a konkrét feladatokat a temérdek tennivalóból.  

 

Javasolt témakörök:  

Minden alapvető fogás átismétlésre kerül, és innen léphetünk tovább.  

• kétéves zöldségnövények termesztése;  

• málna, ribizli, szőlő művelésének megismerése;  

• vetésforgó és kialakítása;  
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• növénytársítások;  

• talajvédelmi eljárások (teraszozás, mulcsozás, stb.)  

• komposztálás, és a humusz felhasználása;  

• a szüretelt termények tárolása, tartósítása, ételként való elkészítése;  

• új eszközök szakszerű és balesetmentes használata (metszőolló, vasvilla, ásóvilla, ta-

licska, aprítógép, komposzt-tároló); Téli hónapokra:  

• ismét az eszközök karbantartása, de pl.: komposzt-tároló készítése is;  

• a középkori Európa jellegzetes gazdálkodási formái;  

• a nagy földrajzi felfedezések miként változtatták meg a kontinensünkön és hazánkban 

termesztett növénykultúrákat, ennek milyen társadalmi következményei lettek;  

 

Várható eredmények: 

A gyermekek balesetmentesen és szakszerűen használják a metszőollót, a vasvillát, az ásó-

villát. Ismerik a komposztérés folyamatát, jártasak a trágya és növényi komposzt készítésé-

ben. Alapszintűen elsajátítják a fásszárúak gondozását, ápolását. 

 

 

8. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Az osztályokban fontossá válik, hogy ki milyen egyéni képességekkel bír, de ugyanilyen hang-

súlyos az is, hogy egy kisebb csoportban szorosabban vagy lazábban együttműködve milyen 

eredményre képes. A kertészetben mindkét aspektust tisztán elkülönülve ki tudják próbálni, 

mert találhatók és adhatók továbbra is az egyéni feladatok, de sorjáznak a munkamegosz-

tással hatékonyabban működtethető munkák is.  

 

Javasolt témakörök:  

• gyógy- és fűszernövények ismerete, gondozása;  

• gyümölcsfák ismerete, oltás, szemzés, metszés;  

• növényvédő bio-levek készítése;  

• dombágyás készítése (csoportnak);  terménytárolás, feldolgozás (pl.: aszalás); Téli 

hónapokra:  

Az ipar robbanásszerű fejlődésének hatása – előnyeivel és visszásságaival – a gazdálkodásra 

Várható eredmények: 

A gyermekek felismerik a legfontosabb gyógy- és fűszernövényeket, megtanulják gondozá-

suk főbb tudnivalóit. A metszést elsajátítják. Ismerik a terménytárolás módszereit és esz-

közeit. 
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INFORMATIKA  

 

Megközelítési szempontok és célok:  

 

Az informatikai-oktatás fő célja megismertetni a gyermeket azzal a világtendenciával, ami az 

élet szinte minden területén egyre radikálisabban mutatja meg magát: a világ jelenségeinek 

kategorizálása, ezeknek információs kategóriákba való besorolása és az azokkal való mani-

puláció (elterjedtebb nevén: információs technika).   

A Waldorf-iskola tanára az emberi individualitást szellemi lénynek tekinti és érzékeli. A világ 

jelenségeit folyamataiban, keletkezésében, jelen-idejűségében, saját szűrőjén (szellemi indi-

vidualitásán) keresztül szemléli. Az informatika egy más szemléletmódot jelent, ezáltal spe-

ciális helyet foglal el a Waldorf-iskola tantárgyai között: olyan folyamatokkal kell a gyereknek 

megismerkednie, amelyek sok tekintetben gyökeresen különböznek az iskola világszemléle-

tétől.  

Mielőtt a tantárgy tartalmait részleteiben taglalnánk, alapvető fontosságúnak tartjuk az in-

formatikának azokat a legfontosabb jellemvonásait kiemelni, amelyeket a tanárnak minden-

képpen szem előtt kell tartania akkor, amikor osztályában eldönti, hogy mit, mikor és hogyan 

tesz a tananyag részévé. Ezek a sajátosságok a következők:  

Információ: E világ jelenségeinek formába, struktúrába foglalt leképezése. A sokszínű, szer-

teágazó, gazdag és élő jelenségek leegyszerűsített, egyfajta nézőpontból szemlélt, összefüg-

géseiből kiragadott, minden individuális teremtő érzékelést nélkülöző képe. Olyan informá-

ció-egység, amely természetéből adódóan elsősorban a következő kritériumoknak kell meg-

feleljen:  

• kategorizálható  

• matematikai – technikai eszközökkel leírható  

• mérhető  

• állandó (nem változó)  

• használható, felhasználható  technikai módszerekkel egyszerűen feldolgozható.  

Intelligencia: Az ember, a szellemi lény olyan módon érti meg a világ jelenségeit, hogy ön-

magát (figyelmét) belehelyezi az általa érzékelt jelenségbe, és intuitív módon az individuali-

tásában meglévő fogalmisággal összeköti az észlelt jelenséget. Az eleven tudati mozgásnak 

van egy olyan pillanata, amely a hétköznapi emberi tudat számára nehezen megismerhető: 

ez az értés, az intuíció pillanata. Ez a megismerés, az értés csakis az emberi szellemben jön 

létre: a számítógép nem képes értésre. A mesterséges intelligencia csakis egy korábban lé-

tezett (már halott és lezárt) emberi intelligencia nem bővíthető, nem eleven lenyomata: ön-

magában hordozza saját korlátait. A számítógép sosem képes igazi értésre, számára az intu-

íció és az intelligencia nem lehetséges.  

Élet – teremtés: Az iskolában oktatott tantárgyak közül az informatika az egyetlen, amely 

kizárólag ember által alkotott struktúrákkal és alkotóelemekkel dolgozik. (Hasonlóan érdekes 

lehet az eszperantó összehasonlítása az élő nyelvekkel). A világnak olyan elemeivel, amelyek 

mindenféle titkot, érzést, bizonytalanságot, elevenséget, szabadságot nélkülöznek. Ha az 
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ember gépekkel dolgozik, pontos tükörképét fogja kapni rendszerteremtő, strukturáló, for-

máló képességének. Ez a teremtés nem az absztrakt világban, hanem az eleven gondolati 

erőben találja meg forrását. A terméke, a teremtett eszköz azonban már nem tartalmazza 

magában ezt az elevenséget, életet, csak annak merev lenyomata. Érdekes és fontos tapasz-

talat: egy hordozóanyag nélküli szellemi teremtés, a legspirituálisabb, leganyagtalanabb fo-

lyamat egy anyagban tükröződik vissza! Ahhoz, hogy a megteremtett technikai eszköz forrá-

sát valóban az eleven életből merítse és eredménye vissza is térhessen abba, mindig szem 

előtt kell tartanunk néhány alapvető kérdést:  

Igény: Milyen igény merül fel az emberben, milyen szükségletét kívánja kielégíteni?   

Megvalósulás: Milyen technikai eszközökkel tudja ezt megvalósítani?  

Hatás: milyen következményei vannak ennek az ember életére? (olyanok is lehetnek, melyek 

az eredeti kívánsággal már semmilyen összefüggésben sincsenek)  

Jelentés – jelek: A világ értése a jelek által lehetséges: az emberi lény nem a jeleket érti, 

hanem azt a jelentést, amelyekre a jelek mutatnak. A számítógép csakis jelekkel képes dol-

gozni, soha nem a lényeggel, a jelentéssel. A számítógép szédületes gyorsaságú és mennyi-

ségű adatmanipulációja azt a benyomást kelti az emberben, hogy a gép „érti” azt, amit tesz 

– jóllehet erről természetesen szó sincs. A felhasználó sokszor partnernek tekinti a gépet, 

látva azt, hogy bizonyos tekintetben (gyorsaság, tévedhetetlenség) messze túlszárnyalja az 

ember képességeit; de partner csak az lehet, aki maga is szellemi lény, amellyel eleven talál-

kozás lehetséges.  

Struktúrák: Az információfeldolgozás folyamata csakis úgy lehetséges, ha az emberi intelli-

gencia megteremti azokat a struktúrákat, amelyekkel az adatok feldolgozhatók. Az emberi 

szellem által létrehozott struktúrák megszületésük pillanatában elevenek, élők: a megszüle-

tésük után mechanikus struktúrává lefordítva halottá, merevvé válnak. Képtelenek arra, 

hogy bármiféle szabadsággal önmagukat kitágítsák, módosítsák. Ezen működési korlát a fel-

használót a struktúra saját keretei közé szorítja be és a teljes folyamatból „kiöli” az eleven-

séget, az életet. A rendszerszervezés, a programalkotás folyamatai kreatív, teremtő, eleven 

folyamatok. Azok megvalósulása már megformált, ezáltal halott, merev: korlátok közé szo-

rítja a felhasználót.  

Nyelvek: A beszélt emberi nyelvek egy teljes világ tükrei. A kisgyermek és az archaikus világ 

szavai szerteágazó jelentéssel bírnak; olyan jelentésrétegekkel, amelyek a hétköznapi tudat 

számára csak erőfeszítéssel érthetők, közelíthetők meg. A számítógépek által használt 

„nyelv”-ek egy gyakorlatias, leegyszerűsödött, szegényes, általában egy nagyon speciális 

célra (pl. adatfeldolgozás, matematikai számolások) létrehozott utasítások, parancsok – ezek 

a parancsok teljesen hasonlatosak a katonai érintkezés ellentmondást nem tűrő, árnyalatlan 

nyelvéhez. Nélkülözik az emberi nyelvnek szinte minden lehetőségét és gazdagságát. Teljes 

mértékben híján vannak az emberi individualitás kifejezhetőségének, amely az élő nyelveken 

való kommunikáció legfontosabb sajátja.  

A gondolkodásban rejlő akarat: A számítógép története akkor kezdődik, amikor az ember 

tudati tevékenységének eredmény-formáit számítógéppel próbálták helyettesíteni. Nem az 

izmokban vagy az érzékszervekben levő akaratot, hanem az idegrendszerben levőt, az ér-

telmi lélek gondolkodásában rejlő akaratot. Az emberi tudatban megjelenő értés mozgásban 
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levő, kiegészülve újabb érzékletekkel állandóan másba alakuló. Az emberi figyelem, az oda-

adás befogadó, meditatív, szelíd. Az ember mindig csakis aktuálisan, újrateremtve tud gon-

dolni, nem képes a már elgondolt gondolatokat előhívni, végig kell mennie a gondolkodási 

folyamaton újra és újra. Ha az érzékelés kikerül az individuum köréből, a térből és időből, 

kiszakad a jelenből, absztrakttá válik. Az absztrakt kérdezésnek viszont nincs értelme! A szá-

mítógép mai formájában eredendően, lényegi működési módjából eredően primer módon 

helyettesíti a gondolkodásban levő akaratot. Mégis kihat a külső cselekvésekre, melyeket 

különféle gépek hajtanak számunkra végre.   

Világhoz való viszony: Az ember világhoz való viszonya morális és individuális; mindezen jel-

lemzők teljesen számítógép-idegenek. Helyes lehet, hogy a technika bizonyos folyamatokat 

és mozzanatokat átvesz, de ezeknek a szellemi értelem által a világba való beágyazása az 

ember egyre fontosabb feladata.  

Problémamegoldás: A számítógéppel dolgozók rövid idő alatt tapasztalni fogják, hogy még 

logikus, értelmes lépések is sokszor érthetetlen következményekkel járnak („elszáll”, „le-

fagy” a gép). Ennek legfőbb oka, hogy a szoftverek alkotói nem képesek (még primitívségük-

ben, egyszerűségükben sem) hibátlan folyamatokat alkotni. A felhasználó viszonylag hamar 

felismeri, hogy ez a probléma ügyeskedéssel, bizonyos (legtöbbször nem logikusan értelmez-

hető) feltételek betartásával kiküszöbölhető. Amennyiben ez a gyakorlat hosszú időn keresz-

tül (éveken át) megerősödik benne, a világban felmerülő problémákkal kapcsolatban több 

téveszméje alakulhat ki:  

• minden probléma megoldható, csak próbálgatni kell  

• a problémák általában apróságból állnak és nem logikusak  

• egy apróság megoldása egy csapásra megold mindent, minden tökéletesen működik újra.  

Ezek a félreértések oda vezethetnek, hogy az emberi életben alapvetően, eszenciálisan fon-

tos küzdés, hosszú évekig tartó kitartó próbálkozások elhalhatnak, a fárasztó, mélyre ható 

problémák elkendőződhetnek.  

Tudati tér (cyber space): Az ember individualitása által érzékelt tér tudati tér. Hova visz min-

ket a gép, milyen teret lakunk be a számítógép által tükrözött világban?  

Felszín: A számítógép egész működése csak a perifériákon, az interface-eken keresztül értel-

mezhető a felhasználók számára. Ez oda vezet, hogy az ember „kikerül” a belső (felső) vilá-

gából, egy praktikus, gyakorlati, felületes szintre, és ebben él folyamatosan. („…fecseg a fel-

szín, hallgat a mély.”  József Attila)  

Ritmus: A számítógép válaszideje messzemenően meghatározza a felhasználó életritmusát. 

Sokszor kell válaszra várakozni, és előfordul, hogy bizonyos helyzetekben gyorsan kell vala-

mit értelmezni ahhoz, hogy még időben tudjunk felhasználóként reagálni. Ez a gyermek rit-

mikus rendszerét (légzés, vérkeringés) alapvetően megzavarhatja. További problémát okoz-

hat, hogy amennyiben a gép meghibásodik, a felhasználó általában nem képes a hibának 

nyomára bukkanni: ez kiszolgáltatottság-érzetét, frusztrációját fokozhatja. A probléma elhá-

rítása hosszabb időt vehet igénybe, ami a rohanó tempó mellett idegességet, beszorítottsá-

got okoz. Az adatok elveszhetnek, a virtuálisan létező munkaeredmény eltűnhet. Elektro-

mosság: A szilíciumkristályok technológiája lehetővé teszi, hogy a számítógép emberileg már 

szinte nem is elképzelhető méretűre zsugorodott.  A folyamatok egy nagyon összesűrített 
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területen játszódnak le, a környezettől való nagyfokú elszigeteltségben: szinte lényegtelen, 

hogy körülötte mi történik, a számítógép „végzi a dolgát”. A természeti erők egészen más-

fajta jelenségeket mutatnak, mint a szilíciumkristályban lejátszódó folyamatok: a természeti 

erők kitárulkoznak, megmutatkoznak, a térben megjelennek és megmutatják magukat. A szi-

líciumban lejátszódó folyamatok az embertől teljesen idegenek. A térbeli összepréselődés-

hez hozzáadódik az időbeli is. Villámszerű gyorsasággal képes (szinte késleltetés nélkül) az 

elektromosság eljutni a tér másik pontjára: ellentéte ez annak a szerves, lassú fejlődésnek, 

ami a természetben megmutatkozik.  

Az oktatásban fontos figyelembe venni azt, hogy a diákok egy része nagyon hamar felfogja a 

számára érthető számítógép struktúrákat és utasításokat, míg a diákok másik részének ez 

csak sokára, vagy egyáltalán nem lesz elsajátítható. Ez a szemléletbeli különbözőség könnyen 

a csoport szakadásához vezethet. További probléma, hogy még a „profi” diákoknak sem nyújt 

„felsőbbrendűségük” kielégülést, mivel a számítógép formális és definiáló karaktere nem 

tölti ki a felhasználót, sok érzékét kielégületlenül hagyja. A gyerekek puszta gépekké változ-

nak, ha azonosulnak a gépek egyszerűsítő, primitív logikájával.   

Ezért a tanár állandó feladata, hogy az osztálynak olyan tartalmakat adjon, amelyek újsze-

rűek és minden gyerek számára újak és valami újnak az elsajátítására, átgondolására serken-

tenek. Ilyen feladatok lehetnek például a gyakorlati összeszerelési feladatok, ahol mindenki 

egyformán gyakorlatlan és képzetlen. Ezáltal elérhető (vagy legalábbis elősegíthető) az a cél, 

hogy az osztályt a tanulásban és a tanulás által szerzett élményekben egyben tartsuk.  

A fentiek végiggondolásából az alábbi megállapítások következnek:  

A számítógép nem való az alsó osztályokba!  

A felső tagozatos osztályokban a számítógép segít megtapasztalni az egyoldalúságot. Renge-

teg olyan dolog van (absztrakció, gyorsaság, térbeli összenyomottság) ami a természetben 

máshol nem lelhető fel. De ahhoz, hogy a gyermek egyénisége szabadon fejlődhessen és tel-

jességében megerősödjön, egyrészt a többi tantárggyal harmóniában kell oktatni az infor-

matikát, másrészt az informatikai oktatáson belül olyan módon kell a kiválasztott tartalmakat 

oktatni, hogy az (amennyire lehetséges) megtapasztalható legyen, úgy, hogy a világ másik 

(nem technikai, hanem természeti, szellemi) oldala se vesszen el. Az oktatásban nagyon fon-

tos, hogy a következő kérdések vezéreljék gyermekekkel együtt végzett kutatómunkánkat: 

milyen emberi igény, vágy vezetett az informatika kifejlődéséhez? Mennyire sikerült ezt a 

vágyat kielégíteni? Milyen problémákkal, előnyökkel jár a mai helyzet? Milyen fizikai (tech-

nológiai) lépcsőfokok vezettek a különféle történelmi korokban idáig? Mennyire járt az igény 

és megvalósulása együtt az egyes korokban? Mi a mai kor vágya? Mennyiben tudja ennek a 

megvalósulását az informatika elősegíteni?  

Nem azt kell kérdezni: mire van szüksége a mai kornak ahhoz, hogy így tudjon tovább mű-

ködni, hanem azt kell kérdeznünk: mire van szüksége az emberi lénynek, hogy emberi mivol-

tát kibontakoztathassa? Ezt kell szem előtt tartanunk a gyermekek nevelésénél az informa-

tika-oktatás területén is.  

Irodalomjegyzék a tantárgyi bevezetőhöz:  
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• Ursprünge, Wesenszüge und Gefahren der Computertechnik, mit Unterrichtsreihen, Arbe-

itsaufgaben; praktischen Montagen und exemplarischer Programmanalyse, kiadta M. v. 

Mackensen, 3., teljesen átdolgozott és kibővített kiadás,1990, Kassel  

• Die Philosophie der Freiheit, Grundzüge einer modernen Weltanschauung (A szabadság fi-

lozófiája, Egy modern világnézet alapvonásai), Rudolf Steiner, Berlin, Verlag von Emil Fel-

der, 1894 (!)  

• Die Wahrheit tun, Erfahrungen und Konsequenzen des intuitiven Denkens (A való igazat 

tenni, Az intuitív gondolkodás tapasztalatai és annak következményei), Georg Kühlewind, 

Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben, 1978  

 

9-11. OSZTÁLY  

 

Az osztály tanmenetétől függően az informatika tantárgy többfajta megközelítése is elkép-

zelhető:  

• gyakorlati, technológiai megközelítés: ebben az esetben az elektromosság és a gyár-

tástechnológia megismerésén, gyakorlati összeszerelő, „barkács”- feladatokon ke-

resztül juthatunk el a logikai absztrakciókon át a mai számítógépekig  

• elméleti, logikai megközelítés: a matematikai logika, az adatok strukturálása irányá-

ból: a Bool - algebra, a matematika modellek, a folyamatábrák – és ebből kiindulva 

eljutni a számítógép alkalmazásáig, majd ebből annak felépítéséig, fizikai megjelené-

séig  

 Az informatika tantárgy szorosan kapcsolódik a matematika, fizika, fémművesség tantárgyak 

tartalmaihoz.  

A számítógéppel való munka semmiképpen sem kezdhető el az alsóbb osztályokban, az 5. 

osztálytól részterületek oktatása elképzelhető, de az informatikai tartalmak tanítását igazán 

csak a gimnázium 10. osztályától javasoljuk.  

 

Témakörök, tartalmak az előző osztályokban:  

Nem kétséges, hogy a Waldorf-iskolának fel és el kell ismernie a számítógép-technológia je-

lenlegi és jövőbeli jelentőségét. De az mindenképpen a tanár individuális döntése kell legyen, 

hogy melyik iskolai évben milyen segítséget ad ennek megértéséhez és átéléséhez. Ilyen ada-

lékok nyilvánvalóan részben a matematika, fizika és a technológia területéről adódnak – de 

ugyanígy segíti az oktatást a történelem (emberi igények fejlődése), a testnevelés (az emberi 

akarat megnyilvánulásai a természetes életben és a számítógép vezérelte folyamatokban), a 

művészetek (információ és jelentés közötti különbség megértése); de gyakorlatilag minden 

egyes tantárgy kapcsolatban áll az informatikában tanítottakkal. A matematikában már a 9. 

iskolai évben megnevezték a különböző számrendszereket, amelyek közül a kettesnek tech-

nológiailag különös jelentősége van a számítástechnikában. Egyes iskolákban bevált már a 9. 

vagy felsőbb osztályokban a gyakorlati foglalkozás, amely a relébázison történő adatkapcso-

lással foglalkozott. Magasabb osztályokban (11. vagy 12. osztály) segítségre volt a Boole-féle 

algebrának a tárgyalása. A következőkben csak egy vázlatot mutatunk be, amely a 9-12. osz-

tályra koncentrál.  
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Elsődleges szempontok és nevelési célok:  

Az emberközpontú pedagógia értelmében az informatikaoktatás elsősorban a számítógép 

alapelemeinek a megértését közvetíti, és áttekinthetővé teszi a gépműködési alapelveit. 

Ezért kevésbé kell használatorientáltan dolgozni a mikroelektronikai technológiával; sokkal 

inkább jelenségeinek szellemi átvilágítását és megértését, besorolását, valamint keletkezé-

sét kell célba venni, amelyből adódni fog az ítélőképesség, mellyel a technológia felhasználási 

területeit és annak határait is képes lesz a gyerek felismerni.   

A formalizált szabályszerűségnek és intellektuális eredményeinek ismerete élesíti a gyermek 

felismerő képességét, hogy az ezeken a szabályszerűségeken túlmutató alkotó emberi érte-

lem területeit megismerhesse. Ezt a “tevékeny értelmet” kell fejleszteni és ápolni - ez a Wal-

dorf- nevelés célja. A vitákban, melyek a számítógép-technika megítéléséről folynak, a neve-

lésben meghatározó szerepe van.  

Az ifjút nem kell sem pozitív, sem negatív ítéletekkel beoltani, ami az új, világuraló technoló-

giát illeti, hanem a cél az, hogy éppen ennek megértésével a saját egyéniségét és ezzel való 

autonóm kapcsolatát értelemmel megélje és így megtanulja megismerni azt a forrást, amely-

ből egyedül fakadhat a társadalmilag felelősségteljes cselekvés.  

 

9. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A fizikai alapokkal és matematikai ismeretekkel összefüggésben lehetséges egy automatizált 

folyamatvezérlés legegyszerűbb alkotóelemeit megismerni. Hogy mennyire lehet a példákat 

kézműves módon elsajátítani, ez az egyes iskolák lehetőségeitől függ, de célszerű törekedni 

arra, hogy ennek a tantárgynak gyakorlati-kézműves súlypontot adjunk.  

Ha más tantárgyaknál nem foglalkoztak részletesen vele, körvonalaiban be kell mutatni a 

történelmi hátterét és fejlődését az első relé computerig  

A matematikai alapok, a bináris- oktális- hexadecimális számrendszerek, Boole- féle algebra- 

amennyiben a matematikában már bevezették – átismétlésre kerülnek és a gyakorlatból 

származó példákon felhasználják.  

Átismétlik az elektromos alapokat (lásd “fizika” tanterv, 9. iskolai év) Soros- és szériakapcso-

lás- saját maguk által készített relé alapkövekkel- kiszámolhatóak, bemérhetőek és forraszt-

hatóak. Ezzel bemutathatóak - gondolatban végigvezetve - a mai számítástechnikai rendsze-

rek alapjai. A tantárgy súlypontja az elektronikus részek gyakorlati kidolgozására és kézmű-

ves felépítésére esik. Az írásos anyagokat dokumentációként, ill. a túlnyomóan gyakorlati 

alapjául gondoljuk.  

 

Javasolt témakörök:  

TÖRTÉNELMI ALAPOK:  

• Héron automatái, a hidraulika és mechanika akkori ismereteinek felhasználásával  

• A matematika és a golyós számológép (Abakusz) fejlődése, mint az ember segítője 

abban, hogy “automatizáltan” számoljon,   
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• Algebra – golyós számológép  

• A mechanikaművészet fejlődése Európában a matematikai és asztronómiai tudomá-

nyos munkával összefüggésben  

• Schickard, Leibniz, Pascal első mechanikus számológépei  

• Az első lyukkártyákkal vezérelt gépek (szövőszék)  

• Hollerith első számológépei  

• Zuse első computere  

 

MATEMATIKAI ALAPOK:  

• A számrendszerek matematikai átismétlése: kettes, oktális, hexadecimális rendsze-

rek  

• Boole- féle algebra  

• A kijelentések formalizálása  

• Kijelentés logika  

• Kapcsoló-algebra  

 

ELEKTROMOS ALAPOK:  

• Elektromos soros- és szériakapcsolás  

• Ohm törvénye  

• A relé működési elve (lásd “fizika” tanterv, 9. iskolai év)  

• Szériakapcsolás - ÉS  

• Soros kapcsolás  VAGY, NEM kapcsolás  

 

Elméleti és gyakorlati felhasználás:  

 ÉS, VAGY, NEM kapcsolások építése 

 Taktusadó (FLIP/FLOP)  

 Ki- és beadó regiszter 

 Fél és teljes összeadó 

 Átmenet a számológépekhez 

 Félvezető technika (esetleg a 12. osztályban) 

 A forrasztócin és forrasztópáka kézi használata, helyes huzalkiválasztás  Forrasztás 

és ÉS, VAGY, NEM, XOR kapcsolások diódákban – vagy TT logika  

 

 

10. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Az oktatási lépés a 10-ből a 11. osztályba abban áll, hogy a gyerek az érzékszervileg már nem 

követhető folyamatokat megértse. Az ok és okozat közötti viszony, amely még a 10. osztály-

ban lépésről lépésre követhető a munkafolyamatokban, most már csak gondolatilag sajátít-

ható el. Az elektrosztatika vizsgálatát nem megtapasztalható területekre csakis elképzelés-

ként lehet átvinni.  
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Esetleg kiindulva a csövekből - de mindenképpen a félvezetőkön keresztül - az IC technikához 

a mikrotechnika lehetőségei bemutathatók. A félvezetők és feldolgozási technológiájuk adja 

a fizikai – technikai hátteret.  

 

Javasolt témakörök:  

• Az inverterkapcsolás kivitelezése tranzisztorral  

• A ki- és bemenő feszültség mérése  

• A bemenetek szétkapcsolása diódákkal (párhuzamos, antiparallel)  

• A ki – és bemenő áram mérése  

• Értéktáblázat felállítása méréssel  

• Ki- és bemenetek sorrend- felcserélésének vizsgálata  

• Eccles- Jordan-kapcsolás (Flip-Flop)  

• Mérések oszcilloszkóppal  

• Szilícium: előfordulás, felhasználása, történelem (obszidián, agyag, üveg, cement)  

• Dotáció, a 3. 4. 5. elemcsalád félvezetőcsoportjai, monokristályosodás, tisztaság  

• Elképzelések a diódák és tranzisztorok feltöltődési folyamataihoz  

• Vezetőlemez-technikák, a nyomó-eljárások technológia transzfere  

• Integrált kapcsolások: fejlődés, előállítás, cleanroom  

• A tranzisztor feltalálásának történelmi háttere  

• Az IC mikroszkópiája  

 

11. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A súlypont az elméleti, először átgondolt problémák gyakorlati kidolgozására esik – az írott 

adatok csak dokumentáció jellegűek illetve munkasegédeszközök a gépen történő értelmes 

munka számára. A kontroll egy helyesen belépő, előbb kigondolt eredmény, a tévedés min-

den útját előbb megtárgyalják és a megfelelő intézkedéssel, kikapcsolják.  “Az ember, mint a 

technika ura”.  

A számítógép-rendszerek értelmes felhasználását kell bemutatni és gyakorolni. Továbbá pél-

dák alapján - könyv- nyomtatás, újság előállítás, szerszámkészítés, autógyártás - kell bemu-

tatni, hogyan változtak meg az egyes mesterségek az új technológiák hatására.  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

• A számítógép alapsémája: tároló, ALU, vezérlőmű, adat-, cím-, vezérlővezetékek 

 Cím- és vezérlővezetékek feszültségmintáinak dekódolása  

• Alapvető programgyakorlatok a gépi nyelvben  

• Rekurzió  

• Egyszerű vezérlési feladatok  

• A képernyő funkciója és összefüggése a számítógéppel  

• Touch- screen  

• Rajz- és pixelgrafika  
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• Tömeges tárolás, párhuzamos és széria-adatfeldolgozás  

• Intel és Motorola processzorok  

• Programozása egy példaként kiválasztott magasabb “nyelven” (Forth, Pascal, Basic)  

• Operációs rendszerek, MS-DOS, Windows  

• Egy szöveg – és grafikus program példája  

• Soundsampling és multimédia  

• Cyberspace, számítógépes játékok  

• Hálók  

GYAKORLATOK  

 

9-12. OSZTÁLY  

 

A Waldorf-iskolák gyakorlata azt mutatja, hogy a diákok világ iránti érdeklődését nem lehet 

pusztán az iskolapadban kielégíteni. Az elmúlt évtizedekben ugyanakkor olyan jelentős élet-

módbeli változások álltak be a társadalomban, amelyek fokozatosan elszigetelik a fiatalokat 

az élet olyan fontos területeitől, mint pl. az élelmiszerek előállítása, az idősek, betegek ápo-

lása, a használati tárgyak készítése. Nagyon fontos tehát, hogy ezeken a területeken ne el-

méleti, hanem gyakorlati módon legyenek jelen a diákok.   

A felső tagozatban végzett gyakorlatoknak emellett fontos jellemzője, hogy nem szakmai jel-

legű képzést adnak, erre a rendelkezésre álló idő nem is lenne elegendő. A gyakorlatok meg-

tartását tehát elsősorban a pedagógiai célok indokolják.  

 

MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLAT - 9. OSZTÁLY  

 

Célok és feladatok:  

Egyre inkább szükségessé válik, hogy a fiatalok még iskoláséveik alatt lehetőséget kapjanak 

arra, hogy gyakorlati feladatok elvégzésére vállalkozhassanak, és kipróbálhassák magukat a 

valóságos munka világában. Különösen a pubertás után van szükségük mind a fiúknak, mind 

a lányoknak tapasztalatok és élmények szerzésére a mai munkakörülmények konkrét fel-

tételeiről.  

A diákok 9. osztályos korával összhangban áll az intenzív elmélyedés egy parasztgazdaság 

mindennapi életében. Erre a korukra már elkezdenek felmerülni bennük az élettel kapcsola-

tos általános kérdések: Mi a kapcsolat az ember, valamint a föld, a növényvilág, és az állatvi-

lág között? Milyen problémák merülnek fel a technika és a modern szociális viszonyok követ-

keztében? Az összes életkérdés átfogalmazódik bennük, és minden eddiginél többet foglal-

koznak tudatuk erejével. Ebben a korukban a fiatalok elementáris késztetést éreznek fizikai 

erejük használatára, és ezzel kapcsolatban akaratuk kipróbálására, valamint energiát, körül-

tekintést, bátorságot és lélekjelenlétet igénylő feladatok elvégzésére. Ehhez jön még egy 

egészséges, természetes vágy, kimenni a természetbe, ami viszont ipari övezeteinkben gyak-

ran kielégítetlenül marad. Az ilyen tevékenységeknek vonzónak kell lenniük értelmük, ener-

giájuk és idealizmusuk számára.  
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Javasolt témakörök:  

A diákoknak intenzív, konkrét munkát kell végezniük egy parasztgazdaságban, és közben fog-

lalkozniuk kell a főbb mezőgazdasági termékek termelésével, a vidék gondozásával, és a föld-

munkákkal. A mezőgazdasági gyakorlat során egyénileg vagy csoportosan dolgoznak egy pa-

rasztgazdaságban, ahol általában életükben először nyernek bepillantást ezen ősi foglalkozás 

tevékenységébe és kenyérkereső munkájába. Hasznos, ha a gazdaság vezetője rábírható 

arra, hogy a gazdasági realitásáról is beszéljen, úgymint a termelési árakról és költségekről, 

új berendezések (pl. traktor) beszerzésének tőkeigényességéről, EU támogatásról stb.  

 

Szerezhető tapasztalatok:  

A cél a veteményezéssel, a gyomtalanítással, a trágyázással, a betakarítással, és a raktáro-

zással kapcsolatos összes tevékenység megismerése, az állattartással és állatgondozással, va-

lamint a tejfeldolgozással kapcsolatos alapismeretek megszerzése, a parasztgazdaság teljes 

egészének, mint gazdasági szervezetnek a megismerése a szociális vonatkozásaival együtt. 

Közös munkavégzés emberekkel és gépekkel. A gyakorlat lefolytatására a legalkalmasabbak 

olyan parasztgazdaságok, amelyek bio, biodinamikus, vagy ökológiai módszer szerint dolgoz-

nak, és nyíltak a fiatalokkal szemben. "Ellenpéldaként" hagyományos módszerekkel dolgozó 

parasztgazdaság is számításba jöhet.  

A gyakorlat során a gazdaságról, annak földrajzi, gazdasági és szociális adottságairól, vala-

mint a napi munkamenetről naplót kell vezettetni a diákokkal, amely elősegíti a saját tapasz-

talatok, élmények tudatos feldolgozását. Hasznos a gyakorlatot követő általános megbeszé-

lés az osztállyal, melynek során a diákok kicserélhetik nézeteiket, és elmondhatják, mit ta-

nultak.  

Iskolánkban a 72 óra időtartamú gyakorlatot a következőképpen bontottuk meg: 

- Az első héten 36 óra mezőgazdasági gyakorlat 

- A második héten a mezőgazdasághoz kapcsolódó üzemek ipari célú feldolgozásainak 

megtekintése (fotókkal történő dokumentálása) 

- A bio és nem bio feldolgozási módok összehasonlítása 

- egészséges táplálkozással kapcsolatos előadáson való részvétel (tudatosan étkezzünk) 

 

 

FÖLDMÉRÉSI GYAKORLAT   

10. OSZTÁLY  

 

Célok és feladatok:  

A diákoknak a gyakorlat kapcsán meg kell tapasztalniuk, hogy a matematika nemcsak az ösz-

szefüggések megértéséről szól, hanem arról is, hogyan tud valaki pontos számításokat vé-

gezni, és azt megbízhatóan ellenőrizni. A hozzátartozó matematikai tartalom a logaritmus-

számítás, a szinusz- és koszinusztétel, valamint az ezeken alapuló számítási eljárások.  
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A 16 évesek, akiket nemcsak az összefüggések megértése érdekel, hanem konkrét tapaszta-

latokat 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 meg-

rajzolásáig. A diákok benyomást szerezhetnek arról, hogyan hozzák létre a mindennapos 

használati tárgyat, vagyis a térképet, és megismerik az építési munkákhoz szükséges tervezés 

alapját képező földmérés jelentőségét. A mérések rábírják a diákokat, hogy alávessék magu-

kat a munka céljából, az alkalmazott mérési módszerből és a mérőberendezésből adódó ob-

jektív követelményeknek. Gondosságuk, türelmük és önbecsülésük szükséges ehhez a mun-

kához. Megismerik a lehetséges hibaforrásokat, 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 alaphá-

lózatot, a térképészetet és a földgömb ábrázolását síklapon, a földrajzot és a csillagászatot.  

 

Szerezhető tapasztalatok:  

A diákok megismerik a pontos térképek előállításának módját.  

Azok a diákok, akiknek a komplikált összefüggések megértése nehézséget okoz, új módon 

közelíthetik meg a matematikát ezen a gyakorlati aspektuson keresztül, ami inkább a bizton-

ságra és a bizonyosságra helyezi a hangsúlyt.  

A gyakorlat függ a tervezéstől, időtartama 2-3 nap közötti. Ha csak 2 nap áll rendelkezésre, 

akkor a gyakorlatot a megelőző órákon elő kell készíteni, és a térképet nem a helyszínen, 

hanem a gyakorlatot követő szakórákon kell az iskolaév során megrajzolni.  

 

A földmérési gyakorlatot osztálylétszámtól függően 2 vagy 3 napra terveztük! 

 

ERDÉSZETI GYAKORLAT   

10. OSZTÁLY  

 

Célok és feladatok:  

Ez a gyakorlat megtartható a 9. vagy a 11. osztályban is, a téma súlyozásától függően. Minő-

sége alapján az erdészet gyakorlat a földmérés és a szociális gyakorlat között következik. A 
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földmérés a geomorfológia méréstechnikai felfogását közvetíti, a szociális gyakorlat ember-

társaink szükségletei kielégítésének önzetlen támogatását igényli, az erdészet gyakorlat pe-

dig átvezet egyiktől a másikhoz.  

A terep ökológia és az erdészeti munkamódszerek segítik az erdei ökológiai rendszer vizsgá-

latát, a szükségletei feltárását, és ezzel a szükséges erdészeti intézkedések megtételét. Ebből 

a következő Kerettanterv alapulvételével lehet az erdészeti gyakorlathoz a helyi viszonyok-

nak megfelelően súlyozott tantervet összeállítani.  

 

Javasolt témakörök:  

 

GYAKORLATI MUNKA AZ ERDŐBEN:  

A szóban forgó erdőterület fontosság szerint meghatározott erdészeti-ökológiai munkáit a 

diákok és az erdészeti dolgozók közreműködésével össze kell foglalni egy programba, amiből 

az intézkedési terv készül. Ehhez néhány javaslat:  

• Újbóli erdősítés (pl. viharkár után).  

• Új telepítés.  

• Fakitermelés.  

• Tavacskák, vízfolyások, kiszáradt rétek, vagy egyéb kiválasztott mikro-élethelyek revi-

talizálása.  

• Erdészeti berendezések felállítása (etetőhelyek, magaslesek, vadkerítések  stb.).  

TUDOMÁNYOS - ÖKOLÓGIAI KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK:  

• Klimatikus mérések.  

• Mikroklíma: az alábbi összehasonlító mérések különböző kiemelt helyeken (az erdő kö-

zepén, az erdő szélén, mezőn):  

• levegő- és talajhőmérséklet (hőmérsékletváltozások a nap folyamán),  

• levegő páratartalom (higrométerrel) és kipárolgás (evaporiméterrel),  

• talajnedvesség, 

•  szélirány és szélsebesség,  

• csapadék.  

• A makroklíma egyidejű megfigyelése.  

• A földmérési gyakorlaton szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása: klimatikus mérő-

helyek, valamint botanikai és zoológiai ellenőrző területek kimérése.  

• Botanikai vizsgálódások.  

• Zoológiai vizsgálódások (madárhangok, madárfészkek stb.), kisemlősök, nagyvadak 

(lábnyomok, vadcsapások, állati ürülékek stb.).  

• Talajvizsgálatok: talajmetszetek ásása.  

A témákat átfogó ökológiai összefüggések csoportos megbeszélése és munkafüzetbe rögzí-

tése (ökológiai rendszerek, élethelyek, tápláléklánc, táplálékpiramis stb.).  

ÁLTALÁNOS JAVASLATOK  

A diákok kisebb csoportokban dolgoznak. Minden nap munkamegbeszéléssel kezdődik és a 

napi beszámolók tapasztalatainak kicserélésével végződik. Mindegyik csoport pontos jegyze-
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teket készít a végzett munkájáról és a megfigyeléseiről. Az összes ilyen beszámoló összefog-

lalásaként záró beszámolót készítenek. Ha az erdészeti gyakorlatot minden évben ugyanak-

kor és ugyanazon a helyen tartják, akkor az évenkénti változások megfigyelése is lehetséges. 

Minden osztály munkájához az előző évek beszámolói szolgálnak alapul.  

 

Szerezhető tapasztalatok:  

A fiataloknak ki kell bővíteni a növények és állatok életmódjára és szükségleteire vonatkozó 

ismereteiket, annak érdekében, hogy ezzel kiterjesszék az erdőre, mint ökológiai rendszerre 

vonatkozó elképzelésüket. Ezen túlmenően az erdőben végzett gyakorlati munka által közeli 

élményként tapasztalják meg az erdő szükségleteit.  

 

Az erdészethez kapcsolódó fafeldolgozó üzemek látogatása 2 vagy 3 nap időtartamban. 

 

 

MUNKAHELYI TAPASZTALATOK   

 

11-12. OSZTÁLY  

 

Célok és feladatok:  

A diákok kora kedvező ahhoz, hogy önállóan válasszanak egy munkahelyet, ahol legalább egy 

hétig dolgoznak, és munkatapasztalatokat gyűjtenek. Sokféle munkahely jöhet számításba. 

A lényeg az, hogy a diákok látogatása, munkavégzése jól elő legyen készítve, és időleges mun-

kaadóik alkalmas programot dolgozzanak ki számukra. A program végén álljon a diákok ren-

delkezésére egy 2-3 órás időszak (osztályfőnöki órák), amikor megoszthatják egymással ta-

pasztalataikat, élményeiket. A munkával, a különböző foglalkozásokkal, és a munkahelyi em-

beri és kollegiális viszonyokkal kapcsolatos észrevételeik nagyon hasznosak lehetnek a töb-

biek számára. Naponta munkanaplót kell vezetni. Igen hasznos, ha a szervezésért felelős ta-

nár legalább egyszer meglátogat minden egyes diákot a munkavégzés közben.  

 

SZOCIÁLIS GYAKORLAT   

11. OSZTÁLY  

 

Célok és feladatok:  

A szociális területen a beleélési képesség, a felelősségtudat és a gyors helyzetmegoldó kész-

ség próbájára és gyakorlására kerül sor, és szokatlan körülményekkel kell megbirkózni.  

A munkához való hozzáállás megkívánja azt a képességet, illetve erőfeszítést, hogy az embe-

rek figyelmen kívül hagyják saját érdekeiket, hogy teljesen új szociális helyzetbe kerüljenek, 

és magukat embertársai gondviselésére és segítésére szenteljék.  

A szociális tapasztalatszerzési gyakorlat új tudatosság kibontakozásának lehetőségéhez segíti 

a diákokat. Ezáltal részt vesznek az ember szociális életének kialakításában, és érzékelik min-

den egyes ember jelentőségét embertársai életére és fejlődésére.  
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A gyakorlat ideje alatt a diákok idő- és munkabeosztását az intézet felügyeletükkel megbízott 

dolgozója készíti el, és ő irányítja munkavégzésüket.  

A diákok előkészítését, valamint irányítását és felügyeletét egy tanár, vagy az iskola egy dol-

gozója látja el. A gyakorlat ideje alatt a diákok rendszeresen találkoznak, hogy tapasztalatai-

kat közösen feldolgozzák. A szociális gyakorlat lezárásaként tanárok és szülők előtt kell be-

számolni a tapasztalataikról.  

 

Javasolt témakörök:  

• Szociális peremcsoportokkal végzett munkából származó tapasztalatok észlelése.  

• Speciális gondozást igénylő, illetve szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek 

életrajzainak 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.  

 

Javasolt munka- és tapasztalatszerzési területek:  

• Az intézet napi munkafolyamatának átélése és végzése.  

• Egyszerű gondozási és ápolási feladatok elvégzése, mint pl. mosdatás, kötözés, ete-

tés, öltöztetés, sétáltatás, játszás.  

• Az intézmény történetének megismerése.  

• Az intézmény szervezeti felépítésének és más intézetekkel való kapcsolatainak meg-

ismerése.  

 

Szóba jöhető intézmények:  

 - Kórházak, gondozó intézetek, öregek otthonai,  

-  intézetek speciális gondozást igénylő embereknek, pl. iskolák, műhelyek, otthonok, óvo-

dák, gyermekotthonok stb.  

 

 

IPARI GYAKORLATOK   

12. OSZTÁLY  

 

Célok és feladatok:  

A legújabb technológiák tanulmányozása, a velük végzett munka, valamint ezeknek a földre 

és az emberekre gyakorolt hatása által a diákok meg tanulják értékelni azt a kort, amelyben 

élnek, és amelyért felelősséget akarnak vállalni. Ez az ipari gyakorlat bepillantást enged szá-

mukra 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 hogyan működnek közre az ilyen nagyléptékű eredmények 
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elérésében, amelyek nélkül a mai emberek szinte nem tudnának létezni. Ugyanakkor láthat-

ják az egyes emberek önmegvalósítási gondjaiból ébredő szociális problémákat. Ezeket a té-

nyeket, valamint az e problémák megoldására irányuló kísérleteket egyszerre tapasztalják 

meg a diákok. Az ipari gyakorlatot követő utómegbeszéléseken kell kidolgozni, hogy az egyé-

nek kulturális és szellemi törekvéseinek csak rájuk tartozóknak kell lenniük (szabadság), hogy 

a jogi szabályozásnak mindenkire egyformán kell érvényesnek lennie (egyenlőség), és hogy 

felebarátaink fizikai és szellemi szükségleteire vonatkozó gazdasági gondjainak testvéri ala-

pokon 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, amelyben pl. heti két napot - gyakor-

latszerzés 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 is-

kola keretein belül, pl. gyermekgondozás, élelmezés, fafaragás, fémmunkák vagy textilmun-

kák. Ezek a programok az iskolai órarend keretében zajlanak.  

Egyes országokban, például Nagy-Britanniában, az állami vizsgarendszer által támasztott kö-

vetelmények teljesítése teszi ki az órarend csaknem felét, ezzel csökkentve a gyakorlati mun-

katapasztalatokra jutó időt. Pedig az ilyen tapasztalatok iránti igény egyre sürgetőbben nö-

vekszik. Lehetséges, hogy nagy ipari üzemek nem elérhetőek, vagy nehezen megközelíthe-

tőek a diákok számára. Ekkor a gyakorlat lefolytatható kisebb, lehetőleg termelő vállalkozá-

soknál is. Szolgáltatóipari (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, az ő értük 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.  

 

Az ipari gyakorlatot mivel külön órakeret nem áll rendelkezésre, ezért a mezőgazdasági és 

erdészeti gyakorlatba építjük be illetve a 12. évfolyamon egy hetet szánunk rá. 
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MŰVÉSZETI TANULMÁNYÚTRA CSAK PÁLYÁZAT SEGÍTSÉGÉVEL MEHETÜNK,DE A MŰVÉ-

SZETTÖRTÉNET EPOCHA ILLETVE A VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGY KERETÉBEN EGY – EGY 

NAPOS MÚZEUMLÁTOGATÁSOKAT TESZÜNK. 

 

12. ÉVFOLYAM  

 

Célok és feladatok:  

„Az ember csak azt látja, amit már ismer": ez az általános „igazság” a művészeti tanulmá-

nyokra is érvényes. Éppen az olyan szerteágazó, állandóan változó területre, mint a művé-

szet, érvényes az, hogy szükséges hozzá az ítélőképesség. Ez nemcsak a szimpátia és az anti-

pátia közötti keskeny mezsgye művelésének kérdése, hanem sokkal inkább e két szélsőség 

pillanatnyi és előzetes természetén kell úrrá lenni, mielőtt az érzékelési és a felfedezési fo-

lyamat valóban megkezdődhet.  

Mindazt, amit a diákok a felső tagozatban a 12. osztályig a művészeti oktatás keretében ta-

nultak, és amely esztétikai döntésképességük kialakulásához vezette őket, a nagykorúvá vált 

művészetszemlélőnek „in situ" kell átélnie, éreznie és felismernie. Természetesen egy mű-

vészeti kirándulás során sok alkotást múzeumokban vagy képtárakban találunk meg, ami azt 

az eredeti összefüggéséből már így is kiragadja, de mégis más, ha nem Budapesten a Szép-

művészeti Múzeumban, hanem Amszterdamban a Rijksmuseum-ban szemlélek, esetleg skic-

celek egy Rembrandt képet. Fontos követendő irányvonal az, hogy lássuk, miként folytató-

dott, változott, vagy szűnt meg máig egy művészeti irányzat, keletkezésének országában 

vagy városában.  

 

 

Javasolt témakörök:  

A múzeum-, ill. koncertlátogatásnál fontosabb az építészeti alkotások tanulmányozása, vala-

mint élő művészek műtermeinek meglátogatása. Ezután néhány hasonló, a diákokban fel-

merülő kérdés megbeszélésre kerülhet:  

• Mit árul el nekem egy épület az arányai, méretei, történelmi korszaka, nemzeti, etnikai 

vagy földrajzi vonatkozásai által?  

• Mi a társadalmi, személyi-biográfiai, nemzeti, etnikai háttere egy mai művész munkás-

ságának?  

 

Szerezhető tapasztalatok:  

A fentiek következtében a művészeti kirándulásnak nemcsak az osztályközösséget erősítő 

hatása jelentkezik (mint minden osztálykirándulásnak), hanem ezen túlmenően egy, általá-

nosságban a társadalomra vonatkozó szociális hatása is, egy nép, egy korszak, egy művész 

vagy művészcsoport kulturális alkotómunkája megértéséhez vezető megfelelő módszerek 

fellelése által. A művészeti kirándulás során a fiatalok egyrészt még egyszer, talán utoljára 

érezhetik magukat a csoport által védett és támogatott diákoknak, másrészt viszont már sza-

bad és individuális személyiségként fordulnak szembe a saját álláspontjuk és véleményük ki-

alakítására vonatkozó kihívással. 
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ÉVES MUNKA   

12. OSZTÁLY  

 

Célok és feladatok:  

A diákoknak témát kell választaniuk, amely lehet egy tantárgyból merített, vagy több tantár-

gyat átfogó is. Ebből a tanultak, illetve önálló kutatás során szerzett új ismeretek felhaszná-

lásával össze kell állítaniuk egy írásos beszámolót, melyet nyilvánosan elő kell adniuk. Az éves 

munka, záró munkaként 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. 

Amennyiben a választott terület speciális ismereteket kíván, úgy a diáknak külső kísérőt is 

kell találnia, aki szakmailag vezeti a témát. Egzakt megfigyelések és észlelések, véleményki-

kérések, kísérletek, megbeszélések stb. formájában végzett önálló kutatómunka képezi az 

éves munka alapját, amelyet irodalomkutatás, és más információforrások felkutatása és 

használata egészít ki. A diákoknak fontossági sorrendben össze kell foglalniuk a szakmai tar-

talmat, fel kell ismerniük az okokat, a következményeket, és az összefüggéseket, valamint 

meg kell válaszolniuk a beszámolójuk, illetve előadásuk által a hallgatóságban ébresztett kér-

déseket. Formai követelmény, hogy szakirodalmi hivatkozásokat (idézetek, forrásadatok 

stb.) is kell tartalmaznia. Metodikailag a hangsúlyt a saját tapasztalatokra, valamint a téma 

feldolgozása során feltárt anyagok, tények önálló értékelésére kell helyezni.  

 

Szerezhető tapasztalatok:  

Általános pedagógiai cél, hogy a diákok saját munkabírásukat megtapasztalják, valamint ter-

jedelmes, hosszú ideig tartó, személyre szóló munkájuk megtervezését és megszervezését 

elvégezzék és átéljék.  

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 reak-

cióiból, kérdéseiből objektív képet kapnak választott témájuk feldolgozásának sikerességé-

ről.  

Az éves munkát értékelnie kell a diáknak saját magának, a szakmai kísérőnek, esetleg a többi 

tanárnak, vagy az iskolához nem tartozó személyeknek. Ezt az írásos értékelést, valamint ma-

gát az éves munkát el kell fogadnia az iskolának, és részét kell képeznie a diákról szóló doku-

mentációnak, a bizonyítványnak.  

 

A 13. ÉVFOLYAM 

 

Útmutatások  

A 13. év az érettségire való felkészítést szolgálja. A Waldorf-tanterv jellegéből adódóan 

ugyanis vannak olyan témakörök, amelyek tárgyalására csak ezen az évfolyamon kerülhet 
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sor. Az érettségire való felkészítés a tantárgyi tételsorok alapján a Gimnáziumi Érettségi Vizs-

gaszabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. A vizsgázást is gyakorolják a diákok: ez a 

tanév során három 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 záróbizonyítvány megszerzését jelenti.  

A 13. évfolyamon legalább annyi tárgyat kell tanulniuk a tanulóknak, amennyiből érettségi 

vizsgára jelentkeznek. Ebből következően az osztály nem rendelkezik egységes órarenddel. 

A választott tantárgyakról minden tanulónak egyénileg a 12. osztályban júniusig kell dönte-

nie, így tud az iskola egyénre szabott órarendet készíteni.  

 

Egyénre szabott órakeretek  

A 13. évfolyam kötelező tantárgyai megegyeznek az érettségi vizsga kötelező tárgyaival:  

▪ magyar nyelv és irodalom (heti 4 óra),  

▪ matematika (heti 4 óra), 

▪ történelem (heti 4 óra), 

▪ idegen nyelv (heti 4 óra).  

Tovább folytatható szabadon választható tárgyak:  

földrajz, kémia, biológia, fizika, második idegen nyelv, rajz és művészettörténet, zene.  

A szabadon választható tárgyak óraszámai: heti max.3 óra lehet létszámtól függően.   

 

 

Felkészítés a továbbtanulásra  

A 13. évben természetesen mód nyílik az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülésre is. 

Az ezzel kapcsolatos teendőket a diákok a felkészítő tanárral egyeztetik.   

Emeltszintű felkészítés létszámtól és tantárgytól függően heti (2-2 óra). 

 

 

 

A tanév alatti vizsgák 

A diákok két vizsga keretében adnak számot tudásukról. Ezek a karácsonyi szünet előtt és a 

húsvéti szünet után zajlanak. A tanárok a vizsgák módját (írásbeli és/vagy szóbeli, gyakorlati) 

a mindenkori érettségi vizsgakövetelményeket követve szervezik meg. Az évközi vizsgákat a 

kötelező és az osztály diákjai által szabadon választott tantárgyakból tartják. A tanárok a té-

telsorok összeállításában is a Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat rendelkezéseit tartják 

szem előtt. Az iskola pedagógiai célkitűzése az, hogy ezek a vizsgák komoly és egyben arányos 

feladatot jelentsenek a diákoknak. A javításban és az értékelésben is ez az elv érvényesül. A 

sikertelen vizsgákat kétszer lehet megismételni. A harmadik alkalommal is sikertelen vizsga 

azt jelenti, hogy a jelöltnek minden tárgyból meg kell ismételnie a 13. évet.  
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A FŐOKTATÁS EGYÉB RÉSZEI 

 

1-8. évfolyam 

 

A főoktatás egyéb részeit az adott korszak témájához kapcsolódó mozgásos, verseket, éne-

keket, körjátékokat tartalmazó tevékenység alkotja.  

 Ebben a tanítási részben követjük az év ritmusát, tartalmával kapcsolódik az évsza-

kokhoz és az ünnepekhez is. A főoktatás ezen időszaka lehetőséget teremt a különböző szi-

tuációs- és drámajátékok gyakorlására. 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 

 

9-12.  évfolyam  

 

Az osztályfőnöki órákon az éppen aktuális ünnepek vagy feladatok szellemi és gyakorlati elő-

készítésén túl a közösséget érintő szociális, illetve etikai témákat beszéljük meg. Ezeken az 

órákon történik az egyes tanévekre jellemző gyakorlati munkák – földmérés, szociális- és 

ipari gyakorlat – előkészítése és a hozzájuk kapcsolódó visszatekintés is. 

 

MŰVÉSZETI TANTERV  

 

Nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI 

 (az általános iskolára és a gimnáziumra vonatkozóan)  

 

MŰVÉSZETI NEVELÉS 

A Waldorf-iskolákban a tanulók felkészítése az alábbi művészeti ágakban történik (a 

27/1998. (VI.10.) MKM rendeletben foglalt szakági besorolás szerint): 

Zeneművészeti ág – klasszikus zene – fafúvós tanszak: a Waldorf-kerettantervben Zene tan-

tárgyként jelölve, valamint a tanulók által szabadon választható egyéb hangszer sza-

kon; 

Táncművészeti ág – kortárs tánc tanszak: a Waldorf-kerettantervben Euritmia tantárgyként 

jelölve (modern mozgásművészet), ill. a helyi tantervben Bothmer gimnasztika, mint 

helyi sajátosság a Waldorf Szövetség által jóváhagyott tanterv alapján; 

 

Képző- és iparművészeti ág – Grafika és festészet tanszak: a Waldorf-kerettantervben Kép-

zőművészetek; Festés, rajz tantárgyként jelölve 

Környezet és kézműveskultúra tanszak: a Waldorf-kerettantervben Képzőművészetek és 

Mesterségek tantárgyként jelölve; 

Szobrászat és kerámia tanszak: a Waldorf-kerettantervben Agyagozás - szobrászat tantárgy-

ként megjelölve 
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Kézműves tanszak: a Waldorf-kerettantervben Kézimunka tantárgyként jelölve 

Színjáték tanszak: a Waldorf-kerettantervben Dráma tantárgyként jelölve, valamint a Ma-

gyar nyelv és irodalom tantárgyban 

 

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 (és a helyi tantervben is) 

megjelölt évfolyamokon és kidolgozott tartalmakkal. 

 

A gyermeknek, fejlődése folyamatában, elengedhetetlenül szüksége van arra, hogy gondol-

kodását, érzelemvilágát és akaratát egyaránt igénybe vevő és fejlesztő tevékenységeket foly-

tasson. Gondolkodás – érzés – akarat hármassága, egyensúlya meghatározza a Waldorf isko-

lák tantervét, a tananyag és a tanítás felépítését.  

Az általános iskoláskorú gyermek alapvető élménye, amivel a világra rácsodálkozik, az, hogy: 

„A világszép!” A gyermek érzelmein keresztül közelít a környező világhoz, érzelmein keresz-

tül fogadja be azt. Ezért a Waldorf-iskolákban nemcsak elkülönített szakórákon jelennek meg 

a művészetek (ének-zene, énekkar, zenekar, festés, formarajz, Euritmia, tánc, beszédműve-

lés, dráma, kézimunka, kézművesség), hanem át- meg átszövik a teljes iskolai életet.  

A művészeti nevelés első lépése talán az, hogy gondosan ügyelünk arra, hogy a gyermek kör-

nyezete szép legyen: szép, esztétikusan megformált tárgyak veszik körül, harmonizáló színek 

az osztályteremben, az évszakok változását hűen ábrázoló évszakasztal, az osztálytanító táb-

larajzai, a gyermekek munkáiból készült kiállítás a falakon.  

Az úgynevezett közismereti tárgyakon, a főoktatáson belül is hangsúlyos szerep jut a művé-

szeteknek: az óra első fele, az úgynevezett ritmikus rész, furulyával, énekkel, versekkel, tánc-

cal, ritmusos tapssal, dramatikus előadással készíti elő, illetve egészíti ki a feldolgozandó té-

mát.  

A tanító az új tananyagot úgy ismerteti meg a gyermekkel, hogy az, főleg kisiskoláskorban, 

elsősorban a gyermek érzelmeire hasson, élő képként jelenjen meg a gyermek lelkében – így 

a gyermek valódi alkotó folyamat részesévé válik.  

A gyerekek saját maguk készítik tankönyveiket, gondosan kidolgozott írással, rajzokkal, áb-

rákkal.  

Nemcsak képekben, hanem, ha lehetőség van rá, valamilyen kézműves tárgyban is megjele-

nítik azt, amiről éppen tanulnak (pl. agyagból vagy homokból készült terepasztal földrajzhoz, 

batikolt selyemkendő India kultúrtörténetéhez, agyagból megformált geometriai testek stb.)  

Kisiskolás-korban az idegen nyelvórák is számottevően dalokból, közösen recitált versekből, 

körjátékokból épülnek fel, miáltal a gyermek a nyelv hangzásvilágához, csengéséhez, ritmu-

sához, karakteréhez jut közelebb, miközben utánzás útján rengeteget tanul. A felsőbb osztá-

lyokban pedig, a nyelvnek magának a tanulásán kívül, a tanulók az illető nép kultúrájával – 

irodalmával, zenéjével, képzőművészetével – ismerkednek. Gyakran adnak elő verseket, 

vagy akár színdarabot az illető nyelven.  
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KÉPZŐMŰVÉSZETEK  

 

FESTÉS-RAJZ  

A festés tanításának céljai 1-8. osztályban  

 

A festés tanítása az első nyolc osztályban a főoktatásba épül be, s így az osztálytanító kezé-

ben van. Meg kell különböztetnünk krétákkal, ceruzákkal készített munkákat és az akvarellt. 

Előbbi folyamatosan jelen van, minden tantárgyban felfedezhető.  

Az akvarell ezzel szemben – ritmikusan – hetente egyszer jelenik meg, gyakran a főoktatáson 

belül.  

A természet és ennek dolgainak megértésében az ember: a képesség, tudás felé érik; a mű-

vészi tevékenységben – ezzel szemben – a szabad alkotáshoz, ami nem valamilyen cél felé 

orientált.  

Az ilyen alkotásban, a gyermek a lelkiben éli át magát. Ennek a „lelkiekben – önmagát – meg-

ragadó” érzésnek kell megjelennie minden tanítási órán. Nem szabad engednünk, hogy a 

„művészet” úgy „jöjjön elő”, mint valami, ami a szokásos tanítás mellett áll.  

Ennek megfelelően van meg a vízfestékkel való festésnek is a saját helye a főoktatásban.  A 

„festés napja” egy külön lehetőség a tanár számára, ahol tanítványainak lelkiségét még dif-

ferenciáltabban megismerheti.  

A kiindulópontot – a festés tanításához – Goethe színelmélete adja, ahol – mindenekelőtt – 

a „Didaktikus rész”-ben: a színek értelmi – erkölcsi hatását vizsgálja és írja le.  

Azt az objektív – lelki benyomást, amit egy színészlelés előhív és közvetít, kell a gyermeknek 

megtapasztalnia. Ehhez megfelelő segítség az áttetsző, folyékony festék.  

Ráadásul ez nedves papírra kerül, így tehát „vizes a nedvesben” lehetőségével dolgozunk, 

mellyel egy kiegészítő szimpatikus azonosítási lehetőséget hozunk létre.  

Az érdeklődés így – megragadott módon való igénybevétele azt a súlyt kölcsönzi a festésnek, 

amire minden művészinek szüksége van.   

A művészi-festői szempontot minden osztály festésoktatásában ápolni kell. Ez azt jelenti, 

hogy a – nedves a nedvesben – akvarell-technikát, alaposan, rétegekig gyakorolni kell, hogy 

minőségileg uralni tudjuk.  

A „tisztán” művészi foglalkozást a színekkel nem takarhatja el, vagy nem térítheti el, egy el-

képzelésre – fogalomra – vonatkoztatott, s ezáltal külsővé vált kép.  

Olyan módon kell kezdenünk a festést a gyerekekkel, ami nagyon közeli rokonságban áll az 

absztrakt festészettel.  

Ennek a „színből kifele” festésnek, a gyermek számára, lelkileg konkrétnak kell lennie. A fel-

adat felállítása, vonatkozik a színek erkölcsi hatására, egy konkrét lelki képen keresztül. A 

lelki megjelenés, jelenség, a külső forma lenyomata.  

A „festőmesék”, amik a színeket életre keltik, irányítók és segítők az ily módon történő fes-

tésben.  
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Ha a gyermek ilyen minőségben, elég hosszan és intenzíven meghódította és átélte a színe-

ket, meg lehet próbálni a színekből: formákat találni az ásványihoz: hegy, kő; atmoszférikus-

hoz: égi jelenségek, hangulatok; növényihez és állatihoz, aminél a fentebb elővezetett, min-

dig erősebb súlyt kell, hogy kapjon,  

A külső formák, a színek belső élményéből kell, hogy létrejöjjenek.  

Annak a megpróbálása, hogy egy illusztratív – esztétikus elemre gondoljunk, itt nem lebe-

csülendő.  

Egy teljesen más elem, ami a 7. és 8. osztályban a „nedves a nedvesben” technikához hozzá-

jön: a lazúrozás.  

Ezzel egy lényegesen differenciált, várakozó, megfigyelő módon kell dolgozni.  

Egy paletta a színkeveréshez, és idő, a kép létrejöttének figyelmes követése ugyanolyan fon-

tosak, mint a színek felvitelének érett technikája.  

Előbb a festés aktusa erősen szimpatikus folyamat volt, amelyben az ember, gyakran minden 

külsőt elfelejtett.  

A képek eltávolodott szemlélése – következő nap – komoly „antipatikus” folyamat, s a kettő 

egymásra rétegződik. Most ezt a „légzési folyamatot” már nem a tanár, hanem a tanuló, saját 

maga vezeti.   

 

FORMARAJZ  

 

Alapvető szempontok és általános tanítási célok az 1-8. osztályban:  

A „rajz” tanítása élesen különbözik a festés tanításától. A lerajzolt forma eredmény, valami 

nyugalomra jutott, „halottá” lett.  

A rajztanításnál azonban, elsősorban nem az eredménnyel foglalkozunk, hanem mindenek-

előtt a folyamattal, a készséggel és az e tevékenység által keletkezett érzéssel. Az érzés azon-

ban a formával függ össze, ez alkotja és oldja fel. Ez ugyanúgy, mint a festésben: a forma 

érzékelhető, erkölcsi területe.  

Az elemi, eredeti rajzokkal a tanár nem úgy fordul a gyerekhez, hogy annak valami külsőt kell 

lerajzolnia, hanem a rajzban egy minőségi mozgáselemet kell tudni tapsolni.  

A rajzolás ezen fajtáját – amiből 5. osztályban a szabadkézi geometria nő ki – a Waldorf isko-

lában „Formarajz”-nak nevezik.  

Az első iskolaévekben a gyerekek egyszerű formákat és forma-átváltozásokat rajzolnak és 

azokat minőségükben élik át.  

Kifejlődik a belső, tevékeny, formafelfogás képessége. Ezáltal tudja a gyerek és később az ifjú 

a forma-mozdulatokat megérteni; megragadni a formákban, amelyekkel ő a természetszerű, 

emberekkel is kapcsolatos dolgokban találkozik.  

„Ez a jelentés további fejlődéséért van. Ha a fiatalember a természet formáiban – a növénye-

kében, az állatokéban… stb. – a művészet formáiban és a többi elemi tevékenység alkotása-

iban megéli a forma-mozdulatot, kapcsolata a világgal konkrét és tartalmas lesz.” A formarajz 

felébreszti a gyermek forma-érzékelését: Ez szükséges lesz, amikor írni és olvasni tanul.  A 

formarajz előkészítése tehát ezeknek a kultúrtechnikáknak.  
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Ha gyerek megtanulta, hogy térben és a papíron való mozgás közepében orientálódjék, eset-

leges térbeli problémáit könnyebben kijavíthatja.  

Az ilyen gyerekeknek a formarajz, egy sor segítséget és terápiás lehetőséget kínál.  

Épp ezt az aspektust tartotta Rudolf Steiner szem előtt, amikor arra biztatta a tanárokat, 

hogy olyan formákat keressenek és fejlesszenek, amikor az egyoldalú és domináns tempera-

mentumfüggőséget segítően és szabadítóan hatják át.  

A térbeli tudatosságot előhívják és fenntartják az olyan képződmények, amelyek a tér érzé-

kelésével kapcsolatosak; mint a szimmetria, mozgás és ellenmozgás. Szélsőséges egyoldalú 

gyerekeknek, a helyes orientálódás és mozgás: fontos cél.  

Mindenesetre ma sok civilizációs befolyás hat a gyerekekre, destabilizálóan és dezorientá-

lóan, úgyhogy a formarajz, minden gyerek számára egészen általános, higiéniás - terápiás 

jelentőségű.  

A mértan kezdetével – 5. osztály – ebbe megy át a formarajz. Geometriai rajz lesz, minden 

megkövetelt és ehhez tartozó pontossággal a „kauzalitás-életkor”-hoz (6. osztály).  

Ugyanakkor a művészi rajzolás új formája kezdődik, szénnel.  

Ez a rajzolás elsősorban a festéssel rokon és mindenekelőtt a világos-sötét kontraszt a tart-

alma. Ebből teljesen konzekvensen fejlődik ki a vetítés- és árnyék tanulmányozása, a gyer-

mek lelki fejlődéshelyzetének megfelelően. Az „árnyékészlelést” és „árnyékkeresést” tisztán 

művészileg vezetjük elő, mielőtt a következő osztályokban felépítjük. A rajz tanítása, ami a 

7. osztályban vezet a perspektívához; a 8. osztályban a fény és árnyék tanulmányozásával, a 

perspektíva összefüggésében fejeződik be.  

Ezek lehetnek geometriai testek, amiket csendélet-formában rendeztek el, ugyanúgy, mint a 

„képzőművészeti mesterek” fametszeteinek másolása, akik ebben a témában gyakoroltak és 

ezáltal fejlesztették tovább technikájukat.  

Ezzel a gyakorlat- és ösztönzésmotívummal folytatódik aztán a tanítás a felső tagozatban.  

 

1. OSZTÁLY  

 

FESTÉS  

 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

A festés rendszeres gyakorlásával a lélek iskolázása kezdődik meg.  

A személyiség a színek érzékelésén keresztül kitágíthatja saját határait, és objektív erkölcsi 

minőségeket tapasztalhat meg.  

Cél tehát e lelki mozgások megismerése, kifejezése.  

A gyermeket - ebben a korban – a festés vezeti be az alakképző erők világába. Élje át a tiszta 

színeket, érezze meg minőségüket. Összhangjukban és disszonanciájukban festve fejlődjön 

színérzéke. A formákat, a színek „alkotásaiként” szemlélje.  

Ez előbbit a festésben, utóbbit az alkotások megbeszélésén – a következő napon – valósít-

hatjuk meg.  

 

Pedagógiai cél:  
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„A gyermekek ez által alakítható fogalmakat, fejleszthető érzeteket és akarati hatásokat kap 

ezekből a megtapasztalásokból.”Minden lelki alakítható lesz.  

 

Tananyag:  

• Festés primer színekkel sárga, piros, kék 

• A tanár által mesélt szín-történetek által színfoltok (árnyalatok) festése  

• A színkör bővülése a primer színek keverésével.  

• A színek polaritásának megismerése (harmóniák – diszharmóniák).  

• A festés technikájának elsajátítása (nedves, papír, híg-vizes alapú festék. 

• Festés – színes – papírokra.  

 

Minimális követelmény: 

• Sajátítsa el az ecset használatát.  

• A teljes felületet telítse a színekkel.  

 

 

RAJZ/FESTÉS 

 

Pedagógiai cél:  

A gyermek a festésnél megfogalmazott célokkal összhangban ismerkedik meg a krétával. Eb-

ben az esetben is a primer színeken keresztül (sárga, kék, piros) szerzi tapasztalatait, de más 

technikai minőségben.  

 

Tananyag:  

• Az egyes színek tapasztalata – fehér – papíron. Árnyalatok, színfoltok rajza. 

• A primer színek találkozása: kék – sárga , sárga – vörös stb.  

• A kréta technikai lehetőségeinek megismerése:  

• oldalak, sarkok használata  

• sötétítés  

• vékony – vastag vonalak  

• A színkör bővülése a három szín használatával  

• Más színű, felületű papírok használata. Pl.: Sárga papír  

• Más színű kréták, árnyalatok használata  

 

FORMARAJZ  

Beépítve az írás előkészítésébe. 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

A rajzolás által élje át a gyermek a két alapvető forma (egyenes – görbe) közötti különbsége-

ket:  

Egyenes: az egyértelmű irány koncentrációt igényel és ébreszt. Ez lehet alulról – fölfelé, fö-

lülről – lefelé, jobbról – balra stb. Más minőségűek a lehetőségek 
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Görbe: A dinamikus, de nem célirányos vonal individuális teret hagy. Érzés – akarat  

(Az irány lehetőségei, ebben az esetben is más minőségűek lehetnek.)  

 

Pedagógiai cél:  

A testi mozgáson keresztül átélt egyszerű geometriai formák érzésén át a gyermek megta-

nulja megérteni a formák nyelvét. Belső formaérzék alakul ki ezáltal. Kézügyesség fejlesztése. 

A betűírás előkészítése.  

 

Feladatok:  

• függőleges 

• vízszintes egyenes jel  

• átlóval  

• három- négy, és sokszögekkel  

• csillagformákkal  

• görbe vonalakkal  

• hullám formákkal 

• körrel  

• ellipszissel spirálokkal. 

Mindezek variációival, melyek kapcsolódnak – kapcsolódhatnak – a tananyag témáihoz be-

tűtanításhoz, írásának előkészítéséhez.  

 

Minimális követelmény:  

Egyenes és íves vonalak leképzése, betűelemek rajzolása.  

 

2. OSZTÁLY  

 

FESTÉS  

 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

1. A gyermek lelkének ébresztése a 

• szimmetria  

• dualitás  

• kiegészítések… 

• irányában.  

2. A tanár számára fontos, hogy a szín-mesék megválasztásában ne csússzon a szubjek-

tív - önkényesbe, hanem hagyja magát a színektől vezetni. Csak így tudja a gyermeket 

irányítani, akinél ebben a korban a színek egymáshoz való viszonyulása, mint benne 

lakozó, vesz részt.  

 

Pedagógiai cél: Folytatódik az előző évben elkezdett szín- és formaérzék fejlesztése, a szín-

foltok arányainak változtatásával. Dinamika kifejezése az adott mesék felhasználásával.  
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Tananyag:  

• Komplementer színek (piros-zöld, sárga-ibolya, narancs-kék)  

• Erőteljességet hordozó színpárok 

• Pl.: piros-narancs, kék-zöld, ibolya-kék…)  

• Feladatok kontraszt-jelenségekre 

 

Minimális követelmény:  

• Kevert színek létrehozása.  

 

RAJZ  

 

Pedagógiai cél:  

A cél ebben az esetben is komplex. Megfelelnek a festésnél leírtakkal.  

 

Tananyag:  

• Komplementer színek keverése a primer színekből 

• A színpárok erőteljessége krétarajznál, elmélyítve a technikai lehetőségeket. 

• Világos – sötétebb – sötét.  

• A színek „fedése” Az erőteljességet hordozó színpárok használata az ábrázolásban. Pl. 

Történetek Szent Ferencről  

Állatmesék: A róka és a holló  

 

FORMARAJZ  

Beépítve a folyóírás előkészítésébe. 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

A gyermek belső szemléletét úgy kell ápolja a formarajz - , mint a képszerű tanulás egy ága - 

, hogy általa úgy fejlődhessen a gondolkodás, hogy az intellektualitást ne érintse.  

Ez oly módon fejleszthető, gyakorolható, hogy egy szimmetrikus forma fele az adott, s a 

gyermeknek meg kell keresnie a megfelelő kiegészítést. A cél tehát, a nem teljest az elképze-

lésben – a papíron – teljessé tenni.  

 

Pedagógiai cél:  

Finom mozgások, kézügyesség fejlesztése. Tájékozódás a papíron: jobb, bal, fent, lent. Szim-

metria-érzék fejlesztése a tükrözések által. A ritmikus és folyamatos minták a folyóírást ké-

szítik elő.  

 

Tananyag:  

• Függőleges tengely. Kerek és szögletes formák  

• Vízszintes tengely.  Kerek és szögletes formák  

• Átlós tükrözési tengely 

• Vízszintes – függőleges tengely 
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• Két átló, mint tükrözési tengely. 

 

Minimális követelmény:  

Összetett formaelemek leképzése, ismétlése, ill. tükrözése.  

 

3. OSZTÁLY  

 

FESTÉS  

 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

Látható, hogy a festés is hozzáfűzhető ehhez a tematikához. Nemcsak egy kép létrehozását 

vizsgálják a színek segítségével, hanem magának a színnek az alkotási folyamatát is.  

Képek alkotásán keresztül – konkrét témák – a színek „létrehozásának” folyamatában segí-

teni a gyermeket, eltávolodó világérzékelésében, de az egész – és rész teremtő folyamatai-

nak átélésében.  

Genesis – kézművesség.  

 

Pedagógiai cél:  

Kézügyesség és arányérzék fejlesztése. Pontos színkeverés elérése. Krétarajz – körvonalak 

nélkül.  

 

Tananyag:  

• Fény-sötét (világos-sötét kontraszthatások) 

• Ebből a primer színek festésének folyamata 

• A kevert-színek keletkezésének folyamata 

• A színkör fő- és kevert színeinek árnyalatai: sötét – világos 

• A meleg- és hideg színek árnyalatai (fokozás). 

 

Minimális követelmény:  

Színkeverés biztonsága, egyszerű, foltszerű ábrázolás ecsettel, krétával.  

 

RAJZ  

Tananyag:  

• A kevert színek keletkezésének finomítása:  

• Finom árnyalatok rajza – koncentráció 

• Sötét – világos, fény – sötétség különbözősége, használata adott témáknál:  

• Pl. A teremtés napjai   

• (A festés- és krétarajz minőségi különbsége, technikai megoldásai.) 

• A rúd-kréták használata az ábrázolásban.   

• Széles színskála használata.  

• Pasztell-kréták használata   

• „por-jellegű”  



214 

 

• Színes papírok használata.   

 

FORMARAJZ  

Beépítve a szép folyóírás előkészítésébe, gyakorlásába. 

 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

Aszimmetrikus szimmetria gyakorlása.  

Ezáltal fejleszthető a gyermek stílusérzéke, hiszen maga találja meg az egyezőségeket. Belső, 

- térszerű elképzelései a mértani rajzok előkészítését segítheti.  

 

Pedagógiai cél:  

Aszimmetrikus „szimmetriák” átélése. Organikus formák belső egyensúlyának átélése. For-

mákon belüli terek aránya és dinamizmusa.  

 

Tananyag:  

• Belső forma: külső forma keresése 

• Külső forma: a megfelelő belső keresése  

• Külső formák:  

• szögletes  

• kerek 

• Belső formák:  

• kerek  

• szögletes 

• Egyensúly gyakorlatok formán belül.  

 

Minimális követelmény:  

Mozgás és utánzás útján tudjon arányos rajzokat készíteni különböző formákról.  

 

4. OSZTÁLY  

 

FESTÉS  

 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

1. Az állattannal vagy északi mitológiával összefüggésben úgy kell bevezetni a festési 

gyakorlást, hogy a színeket formákká alakítsák, oly módon, hogy a jellegzetességet 

(jellemzőt) ragadja meg a gyermek. Ez a továbbfejlődés nagy koncentrációt igényel, 

hogy ne rajzolás vagy másolás következzen a folyamatból.  

2. Forma – szín, szín – forma egysége a témához igazodóan.  

3. „Csere-játékban” kell a formát a színből és a színt a megbeszélt témához megtalálni.  

 

Tananyag:  
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• A színek dinamikájának megismerése, vizsgálata  

• Festés az állattannal összefüggésben (szín – forma)  

• Állatok (formák) festése (forma – szín)  

• Témák az északi mitológiához kapcsolódóan: „Eredeti formák keresése, választása pl. 

Midgard Hels Birodalma  

• Festés színes papírra. Minimális követelmény:  

Biztonság a megismert technikák alkalmazásában és az ábrázolásban.  

 

 

RAJZ  

Tananyag:  

• Vázolt (halvány árnyalatok rajzával) színekből, jellegzetes formák alakítása.  

• A színek dinamikája a krétarajzokban. Összehasonlítás a festményekkel. Vastag, 

színes ceruzák használatának alapjai  

• Technikák:  

• satírozás  

• vékony- és vastag vonalak  

• árnyalatok rajza  

• A színek keverésének lehetőségei  

• Színes papírok használata  

 

 

FORMARAJZ  

Órakeret: 30 óra 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

 

A koncentrációs képességek fejlesztése, serkentése.   

A vonalak kereszteződésével tudatossági elem lesz jelen, ezen keresztül segíthetjük a gyer-

meket.  

 

Pedagógiai cél:  

A formaképzés időbeliségének megragadása, lépés a térhatás fejlesztése felé. A lejárt, egy-

mást keresztező formák leképezése, fonat, szövet szerkezetének átélése, felfedezése.  

 

Tananyag:  

• Kelta ornamentikák 

• Használati tárgyak, fegyverek stb. fonatmotívumai.  

• Kezdeti lépésekben: 

• kettős  

• hármas stb. formákat rajzolunk (fonások)  

• Előtte, - mögötte fogalom  

• Megfont „fonatok”, „csomók” rajza.  
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• (A színek használatánál nyert tapasztalatok használata.) Minimális követelmény:  

Egyszerű fonatok ábrázolása, tükrözése.  

5. OSZTÁLY  

 

FESTÉS  

 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

„A természetben folyamatosan változó szín-változások megragadása”, pl. ami a növények-

ben is hat egymásra: fény-sötét, naperők-földerők.  

Ezen poláris erőhatások tanulmányozása, tapasztalása a festésben. A festés tanítására tehát 

úgy lehet rámutatni, mint fenn. A főoktatás témáit használjuk, ill. ragadjuk meg. Figyelni kell 

arra, hogy ez nem egy esztétikus illusztráció legyen, hanem egy megjelenítés, ebben az eset-

ben a természet színességétől.  

Ennél a korcsoportnál is törekedjünk a komplexitásra az év témáihoz (anyagához).  

Fejlesszük tovább az előző évben megismert forma-alakítást, a színek dinamikájára vonat-

kozó ismereteket.  

A tananyag lehetőséget biztosit arra, hogy a gyermekek elmélyítsék és egy létező magasabb 

minőségi szintre emeljék ismereteiket.  

A növénytanból választott témák pedig festményekben jelenítik meg a hallottakat, tapasz-

taltakat.  

 

Pedagógiai cél:  

A pontos megfigyelő-képesség fejlesztése. Fény-árnyék, a meleg-hideg színek hatásának 

megtapasztalása és viszonyulásuk egymáshoz.  

 

Tananyag:  

- A színek finom árnyalatainak „megkeresése”.  

- Tudatos munka a színek harmóniáival, finom összehangolásával (pasztellszínek- árnya-

latok)  

- Növény-fény 

 Zöld-sárga színekből alakuló (fejlődő)  

          Növény-hangulatok (Pl.: a rózsapiros a liliomfehér különbözőségében  

         „Mohazöld”, „nyírfazöld” minőségbeli árnyalatainak keresése  

- A színharmóniák lágy- és kemény együttesei  

- Tudatos, „felfedező” színekben differenciált gyakorlás a lényeges.  

 

 

RAJZ  

Tananyag:  

• Kréták (formák, színek sokfélesége),  

• Ceruzák használatának gyakorlása adott témákban (Pl. növénytan: fák- és termésük)  

• Színharmóniák alkalmazása  
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• A tanult technikák kombinációja (Pl. kréta-ceruza, festmény-kréta stb.) (Ismerkedés az 

alaptechnikákkal.)  

• Ismerkedés az ókori népek művészetével: színek használata – színharmóniák Ábrázolási 

módjuk (Pl. India, Egyiptom, Görög kultúra.  

• Színes papírokon (finom árnyalatú papírokkal) a különféle megismert technikák haszná-

lata. A megfelelő megkeresése  

• Textíliákon való festés (selyem)  

• Színharmóniák  

• Színárnyalatok  

• Növény minőségek 

 

 

FORMARAJZ  

Órakeret: 30 óra 

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

Ebben a szakaszban a formarajzot átvezetjük az elemi geometriába.  

Ismét kezdhetjük a kör és egyenes ős polaritásával. Ahhoz, hogy ezt a gyerekek lehetőleg 

minél intenzívebben élhessék át, először körző és vonalzó nélkül, szabad kézzel rajzolnak.  

 

Pedagógiai cél:  

Arányérzék fejlesztése. Geometriai pontosság szabad kézzel. szabályos síkidomok ábrázo-

lása. Egymásba ékelt sorozatok, kicsinyítés, nagyítás készségének élményszerű fejlesztése. A 

geometria tantárgy előkészítése szabad kézi rajzolás által.  

 

Tananyag:  

- Kör újra-tapasztalása szabadkézi rajzokkal. Jellegzetesség a dinamizmus! 

- Egyenes intenzív megélése A két forma viszonya  

 

Minimális követelmény: Szabályos síkidomok arányos, szabad kézi rajzolása.  

Hatodik osztálytól nincs külön formarajz óra. Elemei megjelennek a festés órán, amikor szí-

nes ceruzával élethű képeket készítenek a gyerekek természeti tárgyakról, edényekről. Szer-

kesztéssel a geometria tantárgyban, mozgással az Euritmia órákon folytatódik a geometrikus 

formák tanulása.  

 

6. OSZTÁLY  

 

FESTÉS  

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

A 12. életévben a gyermek egy jellemző lelki-fejlődési szakaszba lép, mely a festés tanításá-

ban egy orientált ezzel való foglalkozást, „ápolást” igényel.  

Tér- forma-árnyék tanulmányozása.  
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A gyermeknek érhető fogalmat kell alkotnia az árnyék vetüléséről, és ehhez megfelelő meg-

figyelést kell kialakítania.  

Több lehetőség van arra, hogy a világos-sötét és árnyéktanulmányozásba bemenjünk:  

Fény- sötét = világos-sötét 

Fény- forma - forma-árnyék 

 

I. A színek figyelmen kívül hagyása! Technika:   

- szénrajz  

- kréta-rajz  

Ez azt jelenti, hogy ettől a kortól a festés tanítása, rajztanításba megy át. II. Festői szem-

pontok figyelembevételével az adott téma tanulmányozása.  

Forma – árnyék majd színekkel való megfestése.  

 

Tananyag:  

- Primer színek primer kevert-színek festésével szürke színárnyalatok tanulmányo-

zása, egészen a feketés-sötétszürkéig. Lehetséges témákként a  

 -    növénytan  

- ásványtan részei szerepelhetnek, hangsúlyozva itt is az árnyék vetülését.  (A vetült 

árnyék „színei”  

- fák árnyéka  

- ásványok árnyéka)  

A gyerekek a pedagógiai céloknál említett technikákkal szerezhetnek tapasztalatot:  

- Adott téma kréta-rajza  

- Festés színekkel, különös tekintettel az „árnyék-szürke” minőségére.  

 

Minimális követelmény: Színes technikák gondos alkalmazása, egyszerű szerkesztések kör-

zővel, vonalzóval.  

 

 

RAJZ  

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

 

Kapcsolódva a festésnél leírtakhoz a gyermeknek megváltozik a viszonya a nehézségi erők-

höz.  

A világos-sötét ellentételével dolgozunk e területen is.  

A következő fogalmakkal találják szembe magukat a gyermekek:  

- fény – sötét  

- magasság – mélység  

- könnyű – nehéz  

- feloldódás – tömörülés 

E fogalmak terén tapasztalatokat kell szerezniük, de nem absztrakt formában.  
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Egy természettudományi tantárgy, pl. a fizika keretén belül lehet vetítés- és árnyéktanul-

mány. A diáknak pontos elképzelést kell arról kapnia, hogy állnak egy test megvilágított síkjai 

az árnyékához. Éppen az árnyék teszi, hogy a térben érzékelhető és a papírra lerajzolható.  

Ok-okozat összefüggését, problémáját előtérbe helyezve kell a felismeréshez segíteni a gyer-

meket.  

S ezen keresztül telnek meg tartalommal a fogalmak.  

 

Pedagógiai cél:  

Megfigyelőképesség fejlesztése. Fény- árnyék felismerése, ábrázolása.  

 

Tananyag:  

Szabad rajzgyakorlatok szénnel egy sík világos-sötét megformálásához.  

• A különböző árnyékolási technikák alkalmazása.  

• Testek ábrázolása szénnel:  

gömb- henger- kocka - kúp 

• A fény irányának, így árnyékának változásai. Egy adott belső tér részeire vetett 

árnyékok ábrázolása: Szoba:   

• padló  

• textíliák  

• fal  

• A testek árnyékai (kombinációk)  

Egymásra vetett árnyékok – dominancia 

• A fény egyéb játékai  

A feladatokhoz megfelelő eszközök megválasztása:  

• szén  

• pitt - kréták  

• pasztell-kréták  

• viasz, és zsír alapú kréták  

• ceruzák 

Egy-egy adott szín megfelelő megválasztása.   

Pl. barnák, kékek  

 

Minimális követelmény:  

Fény irányának felismerése, árnyékának ábrázolása egyszerű testeken.  

 

7. OSZTÁLY  

 

FESTÉS  

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

Az új festési technika bevezetésével – akvarell – ebben a fejlődési szakaszban – terápiás jel-

leggel – az önuralom, akarat fejleszthető.  
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A színek maguk sem hozzák elő azokat az elemi színérzeteket, mint az előző években, nagyon 

törékenyen kell őket megkeverni.  

Az egyes színek – festése-száradása – egymásra rétegződése új lehetőséget ad a már megis-

mert színek differenciálásához, a színmélységek megtapasztalásához.  

Bővül az előző év: fény – forma – árnyék témája. Mélyrehatóbb vizsgálódások történnek a 

térben.  

Tér és forma viszonya – „perspektíva” 

Megfigyelések, festés a lazúros-akvarell technikájával.  

A folytatás lehet a festés tanítását a földrajzzal összefüggésben megtapasztalni. A 7. osztály-

ban tárgyalják Ázsiát, gyakorolni lehet a tusfestést. A „kínai-ecsetrajzok” (tus) hatásai a ka-

maszkorban.  

Ez a technika koncentrációt, önuralmat igényel a tanulótól, amely nemcsak az egyénre, ha-

nem a kamasz időszakra is terápiás jelleggel hat.  

 

Pedagógiai cél:  

Térlátás, tér érzékelése, térábrázolás készségének fejlesztése. Vonalrajz, tárgy ábrázolása 

szabad kézzel és szerkesztéssel.  

 

Tananyag:  

• Primer színnel az új technika gyakorlása (akvarell)  

• Primer és primer kevert színnel a technika fejlesztése  

• Színperspektíva  

Egy kompozícióban a szín (- színek) lehetőség                       

   Kínai, japán ecsetrajzok:  

• tuskő  

• ecset és toll használata  

• a papírok megfelelő előkészítése  

• az „alkotó” belső készülődése a munkára, a feladatra  

• Tusrajzok a földrajz tanításához kapcsolódóan.  

Minimális követelmény:  

Grafit-technika alkalmazása, térbeli ábrázolás ismerete.  

 

 

RAJZ  

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

Ebben az évben továbbfejlesztjük a fény – forma – árnyék területén tapasztaltakat.  

Lassan itt is jelen lesz: a perspektíva és az iránypont, melyekkel való foglalkozás segíti a diá-

kot.  

Egy saját, változatlan állópontot akar találni és meghódítani. Ez a titokzatos pont egy oldalról 

a legkisebb, legintimebb, ami létezik, ugyanakkor keresésében tapasztalatokhoz juthat: 

 kezdet és vég nélküliség  

 Állandó  
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 Belső figyelem 

Térbeli ábrázolásokon keresztül segíthetjük a tanítványt.  

 

Pedagógiai cél:  

A grafikus-térbeli koncentrációk megalkotásába való bevezetés.  

 

Tananyag:  

• Tanulmányrajzok szénnel, grafikus megoldásokkal (árnyékok). 

• Testek metszései  

• kocka – kúp  

• kúp – henger  

• henger – gömb stb.  

• Metszés síkok megfigyelése, árnyékai  

• Elő- és háttér fogalma, vetülő árnyékok minőségi különbözősége (megtört 

árnyékok)  

• Perspektívák  

• A nézőpont különbözőségei (felülnézet-alulnézet)  

Előtérbe helyezve a fény irányát, az árnyék vetülését a különféle nézőpontokból. Apró (egy-

szerű formákból építkező) használati tárgyak tanulmányozása pl:  

• ládika  

• korsó  

• pohár  

• Épületek tanulmányozása  

• Formák felismerése  

• Perspektívák  

• Belső- és külső terek tanulmányozása, ábrázolása:  

• lépcső  

• Falrészlet  

• Folyosó  

• Udvar  

• Árkádok stb.  

Itt a hangsúly szintén a fény- árnyék megfigyelésén van.  

(Grafikus megoldások)  

 

Minimális követelmény:  

Térbeli ábrázolás biztos ismerete. Perspektíva és árnyék felismerése, ábrázolása.  

 

8. OSZTÁLY  

 

FESTÉS  

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  
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A feladatok, a fiatalok önmegtalálási folyamatához igazodnak, segítve az ítélőképesség fejlő-

dését.  

Oly ismereteket birtokolnak, melynek tudatában egy adott témához technikát, színeket vá-

laszthatnak. Mindez feltételezi, hogy tapasztalatokkal rendelkeznek a: Téma – szín – techni-

kák szoros egységében. 

Mit jelent a színekkel egy bizonyos technikával egy témán dolgozni és mit a színekkel szem-

ben, és ezzel együtt a témával szemben?  

Gyakorolják a szükséges és lehetséges tartalmait, ezáltal „szakértő” módon harcolhatnak el-

képzelésük mellett.  

Ezek a keresési gyakorlatok éppen a fiatalok önmegtalálási folyamatához igazodnak. A lazú-

ros akvarell technikát tovább gazdagíthatjuk ezáltal is megpróbálhatunk különféle festési 

feladatokat, melyek a fentebb említett célok megvalósításában segíthetnek.  

 

Tananyag: 

• A rétegezés technikájának szélesítése.  

• Természeti tanulmányok   

• formák  

A tiszta (primer, - primer kevert színek) színektől   -  akvarell a különféle technikákkal való 

megoldásig.  

 

Azonos téma:  

Sokféle megoldási lehetőség  

• (p. nedves lap – híg festék  

• lazúrozás  

• a kettő kombinációja)  

• Világos – sötét, fekete – fehér kompozíciók átalakítása szín-fantáziákká, illetve szín-

kompozíciók átváltoztatása: Fekete – fehér, sötét – világos minőségekbe.  

 

Minimális követelmény:  

Tájképfestés, színtanulmányok készítése.  

 

RAJZ  

Szempontok és vezérmotívumok és tanításhoz:  

A grafikai ábrázolás törvényeit helyesen alkalmazva a szabad-rajzokban, kompozíciókban, a 

képzőművészet nagyjait tanulmányozva, az igazság érvényességét tapasztalhatják meg a fia-

talok. Ahogy a 4. osztály a formarajz egyféle összefoglalását és ugyanakkor egy feljebblépést 

jelent, majdnem ugyanúgy a rajztanítás második része:   

A geometria, árnyéktanulmányok, perspektíva együtt van ebben az évben, s arra törekszik – 

továbblépve a megismerteken, hogy a „technikait a széppel összekapcsolja.” (R. S.) Ez a geo-

metriai és perspektivikus törvények „feloldását” jelenti a művészet által.  

 

Funkció – esztétikum  
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Épp a 14-15 éves fiatal számára nehéz, hogy esztétikai területen dönteni tudjon, mert szub-

jektív élményeit gyengítheti a korszellem.  

Érvényességet csak az igazban, a valósban fognak elfogadni. Ez tehát a rajzban is megjelenik, 

hogy a grafikai alakok törvényeit helyesen kell alkalmazni, éspedig nem feltétlenül csak a 

szabad, saját rajz-kompozícióban, hanem mesterek tanulmányozásában is, mint Dürer és Le-

onardo da Vinci.  

Ezek  erősíthetik döntési képességüket az esztétika területén, nem feledve a tömegkom-

munikáció, divatirányzatok, korszellem – sok esetben – gyengítő hatásait.  

Tananyag:  

• Egy hosszabb időn keresztül tanulmányozott alkotás (pl. Dürer képei) alapján.  

• Rész-stúdiumok tervezése a kép tartalmához illően:  

• Öltözet  

• Szerszámok  

• Természet: nappal, éjszaka 

• Állattanulmányok  

• Építészet  

• Testek (gömb stb.) ábrázolása 

• Arányok: Aranymetszés – kompozíció  

• Szín-kompozíciók  

(Részlettanulmányok rendelhetők a kiválasztott témákhoz, elhalmozva az eddigi ismerete-

ket. Esetleg egy mestermű „másolata” másolása zárhatja a komplex tanulmányozást.)  

Ezt a témát a felső tagozatban továbbvezetik és technikailag finomítják, pl.: rézkvarcokon 

keresztül.  

 

9. OSZTÁLY -      Vizuális kultúra 

Témakörök: Iskolánkban a művészeti tárgyakat felső tagozaton művésztanár bevonásával 

sokkal elmélyültebben tanítjuk. Az egyik művészeti ágban való intenzív elmélyülés után kö-

vetkezik csak egy másik művészet ág ismerete. Így nem forgácsolódik annyira szét a figyelem.  

Tapasztalatunk szerint ebben az életkorban minden a végletekig feszül, alig, vagy egyáltalán 

nincsenek átmenetek, a szélső pólusok elevenednek meg. Igen–nem. Jó–rossz. Az ítéletalko-

tás képessége formálódik. A képzőművészetben is ehhez a polaritáshoz, a világosság és sö-

tétség őspolaritásához nyúlunk. A fekete-fehér rajzok, nyomatok világa felé.  

Tartalom: A fekete-fehér világot több új technika bevezetésével tesszük élénkebbé. A már 

ismert ceruza és színrajz mellett megjelenik a tus, a monotípia és a linómetszet. Ez utóbbi 

nagy figyelmet, kitartást és gondosságot igényel, ezért a hozzá vezető utat jól előkészítjük. 

Tussal kezdjük a munkát. Nád tollal részletgazdag, aprólékos rajzokat készítünk. (Fontos moz-

zanat, hogy a méretek kisebbé válnak, a figyelem viszont koncentrálódik. És egy új élmény! 

Ellentétben a ceruzarajzzal, itt nem lehet javítani. A döntéseket a tettek megőrzik. A jót épp 

úgy, mint a rosszat.)  
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Ezután a tus technikáján belül az ecsetrajzok felé fordulunk. Ez egy kicsit könnyedebb, leve-

gősebb lehetőség. Majd az átmenetek felé is teszünk egy-egy lépést: a lavírozott tus techni-

kájával. Így a szürkék különböző tónusaihoz jutunk. Fokozatokhoz, lépésekhez a két pólus 

közötti úton.  

Végül (sűrítve és oldva) egy – egy nagyobb munka, a linómetszet vagy monotípia következik. 

Ez mindig az osztályfüggő. Rajzos tervezés, fekete-fehér kompozíciós vázlat után mindenki 

nekiláthat a fáradságos metszésnek. Közben próbanyomatokat készítünk, s a végső változa-

tot több példányban lenyomtatjuk. A gyorsabbak, ügyesebbek egyszerű többszínnyomásos 

technikát is megtanulhatnak. A szakórákban sajnos nincs lehetőség ezt teljes mélységben 

megvalósítani, de a technika alapvetéseit igen. 

 

10. OSZTÁLY  

 

Témakörök: A 9. osztály fekete-fehér korszaka után újra a színek felé fordulunk. Mintegy 

második születés, a gyermekkor színes világa lezárul, átfordul a sötétség és világosság pola-

ritásán, majd újra nyílik a színek felé, de már érettebben, több személyes mozzanattal. Ezt az 

új nyitást, új születést kell nevelnünk, segítenünk.  

A 9. osztályban az őspolaritás volt jellemző, a 10-ben már finomodik, formálódik az ítélő erő, 

s ezzel párhuzamosan a látás is. Finomabb különbségeket észlelnek, így a nagy végletek le-

bomlanak kisebb ellentétekre, egymást kiegészítő ellentét-párokra. A kontrasztok világában 

élnek. Festészeti nevelésünkben erre építünk. Nyitás, vagy nyílás a külvilág felé és a világban 

lévő kontrasztok megtalálása.  

A legalább egy éven át visszatartott színesség most teljes pompájával, erejével jelenik meg. 

Ez nagy lendületet ad az órákon. A színkörbe foglalt ellentétekkel, a komplementer színekkel 

dolgozunk. Vörös - zöld, sárga - viola, kék - narancs szabad színkompozíciókat festünk. Az 

egyes ellentét-párok karakterét a közös megbeszéléseken próbáljuk kikutatni. (Ehhez nagy 

segítséget ad pl. Vincent van Gogh életműve, képei, levelei!)  

Új technikát is tanulunk az aquarell mellett: a temperafestést és mellette megismerkedünk 

az akrillal. Ez az új anyag jóval testesebb, “materiálisabb” és sok esetben közelebb áll a tíze-

dikesekhez. Lehetőség van arra is, hogy fa alapra dolgozzunk.  

A nedves festés mellett a száraz pasztellfestést is bevezetjük. Pasztell, különböző színű papír 

alapon. A feketétől indulunk, a színeseken át a fehér kartonig. Később az akril és pasztell 

keveredését figyelhetjük meg. Festői témáinkat pedig a nyílás, a világra nyitás, a rácsodálko-

zás ihleti. Az emberben szunnyadó kíváncsiság a megismerés vágya hajtja az új dolgok kihí-

vások felfedezésére. Erre alkalmas lehet pl. a különféle virágok, virágzatok bonyolult, de 

mégis egyszerű formarendje, ahol a növények a színességben nyílnak a Nap felé. A tanulók 

közös kiállítással zárják a munkát.  

 

11. OSZTÁLY  

Témakörök: A 11. osztályban az egyre növekvő intellektus hatókörét kiterjesztjük a festé-

szetre is. Ebben az életkorban az ifjú emberek egészen aprólékosan akarják érteni már a kö-

rülöttük lévő világot és ezzel összefüggésben saját tevékenységüket is. Fontos, hogy lelki - 
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művészeti területen is tiszta, értelemmel belátható tevékenységet tudjunk végezni. S mind-

ezt úgy, hogy az intellektus ne szárítsa ki, ne merevítse le a művészet alkotó-teremtő lénye-

gét. Célunk ezért, hogy a 11. osztályban a festészetet egy finom analízissel kapcsoljuk össze. 

A világ, a dolgok, folyamatok, lények megfigyelése egy enyhe tudományos színezetet kap. 

Elemző-művészi módon közeledünk a világ felé. Ezt az elemző-művészi látást állítjuk célként 

magunk elé.  

A 10. osztályban már kicsit elkezdett színtanban (komplementer színek) most tovább léphe-

tünk. Műalkotások bonyolult életösszefüggéseiben ismerhetjük fel a színek egymást átható, 

egymást módosító hatásait. Értő analízissel szemléljük a képeket. S mind a két színkont-

rasztra rávilágítunk.  

Ettől elválasztva, de összefüggéseiben szemlélve a kompozíciót is vallatóra fogjuk: miről be-

szélnek az egyes képszerkesztések?  

Mindezeket gyakorlatban (festés, rajzolás) is kipróbáljuk, mivel nem csak értelmi elemzést 

akarnak, hanem az elemzés munkáját a szív elé akarjuk tárni, hogy igazi alkotások születhes-

senek.  

A századforduló gazdag anyagot szolgáltat az elemző-művészi látásmód bemutatására. (Imp-

resszionizmus, pointillizmus, divizionizmus, fauve ...) Ezekből bőséggel meríthetünk. Az 

elemző munkát valamelyest már kiterjesztjük saját tevékenységünkre is. Itt érinthetjük a két 

jellegzetes képalkotási módot: expresszió - impresszió.  

 

12. OSZTÁLY  

  

Témakörök:   

A 12. osztállyal tanulmányaik végére érnek diákjaink. Ebben az évben mindazt össze kell fog-

lalnunk, amit eddig tanultunk. Szintézisre kell törekednünk. A felső tagozat a 9. osztályos ős-

polaritástól, az ellentétek, kontrasztok világán át, a 10. osztályban, s a 11.-es analízis és finom 

elemzésen át megérkezik a szintézishez.  

Célunk tehát, hogy a festészeti tanulmányokban összegzéshez jussunk. Nem elméleti, intel-

lektuális módon, hanem cselekvően, teremtő módon. Művészi alkotásokban kell ezt az ösz-

szefoglalást megteremtenünk. Az önálló alkotás lehetősége kell, hogy felmerüljön. Ezért té-

máinkat különös gonddal választjuk meg. Az az individuum fejlődése éretté válása kell, hogy 

megjelenjen az alkotásokon minden tanulónál a maga szintjén ,hisz ez az utolsó lépcső azok 

előtt, akik érettségizni fognak a tárgyból. Az eddig tanultak látványi megfogalmazása, egyéni 

látásmódok megjelenése kell, hogy jellemezze ezt az évet.  

Összegeznünk kell mindazt - és kiemelten mindazt - amit az előző évben szétbontottunk az 

elemzés során. Ott elsősorban az embert körülvevő világra irányítottuk figyelmünket. A 12. 

osztály festészeti témái elsősorban az emberre vonatkoznak. Az emberi alakra, kezére, ar-

cára. Az ember lelki és szociális életére, kapcsolataira.  

Festészeti tanulmányaink záróköre maga az ember (Portré, alak, jelenet). Az emberben kell 

megtalálnunk, újra felfedeznünk a sötétség és világosság polaritását, azt, ahogy ez az ember-

ben és emberen tükröződik. Az emberben kell megtalálnunk a kontrasztok feszültségét és 
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ezek harmóniáját (férfi - nő, az emberi alak statikája, dinamikája, stb.). Az emberben kell újra 

megtalálni az egész körülöttünk lévő világot (pl. a hajnal, s annak hangulata bennem).  

A 12. osztályban erre a szintézisre törekszünk. Mindig arra figyelve, hogy mi az, ami az előző 

három év során fölmerült, mert pontosan azokat kell összegezni, s az ember képéhez - való-

ságához elvezetni. Ez különböző évfolyamoknál más és más lehet. 

MESTERSÉGEK  

 

Bevezető a gyakorlati tantervbe  

„…az intellektus a  végtagok mozgásából, a kézügyességből és a gyakorlati képességekből 

fejlődik…” (Rudolf Steiner)  

 

Ez a mottó nemcsak a kézimunkáról szóló részt fémjelzi, hanem a tanterv egészét is. A tevé-

kenységeken és tárgyak készítésén keresztül történő tanulás; a neveléshez való alapvető 

hozzáállás olyan irányelve, amely a Waldorf-tantervet teljes egészében át kell, hogy hassa. 

Tevékenységből és mozgásból emelkedik ki a gondolkodás és az értés; az élő gondolkodás 

valójában belsővé tett mozgás. Tekintettel arra, hogy mai világunk megfosztotta a gyerme-

keket oly sok kézzel végzett értelmes munka utánzásának és végzésének lehetőségétől, a 

nevelés hivatott ezt pótolni, ha azt akarjuk, hogy gyermekeink „egész”-ségesen fejlődjenek. 

A gyakorlati munka harmóniát teremt a gyermek lelki képességei, valamint a gondolkodás, 

az érzés és az akarat között.  

A manuális munka olyan alkotói folyamat, melynek során elmélyülnek az ideákban és a ma-

tériákban a gyerekek, és így fejlődnek képességeik. Az a tudás és értés, amelyet tevékenysé-

geken keresztül szereznek meg a gyerekek, lehetővé teszi az eredményesség egy olyanfajta 

érzésének kialakulását, mely egész életén át biztosítja a kézzel készített tárgyak iránti érdek-

lődést.   

Az órarend összeállításánál figyelembe kell venni az életkornak megfelelően kiválasztott 

használati tárgyak készítésének időigényét, melyek valós szükségleteket jelentenek a világ-

ban. Ez azt jelenti, hogy a játékból haladunk a munka felé, a képből az idea felé, valamint az 

ős-gesztusból a kézművességen keresztül a technológia irányába.   

A kihívás pedig abban rejlik, hogyan kapcsolódnak ezek a tevékenységek a tanterv többi ré-

széhez, valamint, hogy milyen módon tudnak átmenetet alkotni a modern technikához és 

anyagokhoz. A gyermekek körében tapasztalt tanulási és viselkedészavarok gyakoriságának 

növekedése sokféle okra vezethető vissza, ám könnyen értelmezhetjük őket az összehan-

goltság hiányának tüneteiként, talán még a gondolkodás, az akarat és a lelki erők egységének 

felborulásaként is. A fejből érkezetteket a kéz nem tudja megvalósítani, és mindaz, amit a 

végtagok értelmes tevékenységben tanulnak, nem fordítódik le fogalomalkotásra és értésre. 

Tevékenységeken keresztül segítjük a tanulókat abban, hogy a „tanulság” a végtagokból a 

gondolatok világába emelkedjék. Ezen két birodalom közötti kapocsként szolgál az érzések 

érzékeny világa. Egyrészt az anyagok és folyamatok érző tapasztalása gazdag talajt biztosít 

egy differenciált érzésvilág létéhez, másrészt az esztétikai művészi tapasztalás az ép ítélőké-

pesség alapjává formálja az érzéseket. Ez egy ritmikusan váltakozó, kétirányú folyamat.  
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A tanulók szociális érzékenységét finomítja, ha a magasabb évfolyamok segítőként részt ve-

hetnek a kisebbek tevékenységeiben. Az ősi, egyetemes kézműves technikák (szövés, kötés, 

hurkolás, fonás, csomózás…) már az első évfolyamon megjelennek a kézimunka órákon, me-

lyek spirális rendszerben egy-egy osztályfokon tovább bonyolódnak.  

A különböző népek kultúráiból – mint egészből – merítünk, miközben tudatosan keressük és 

mutatjuk meg a diákoknak az egyezéseket és különbözőségeket saját néphagyományunk 

gyökereivel.  

 

KÉZIMUNKA  

 

Kézimunka, fonás, ruhakészítés, batikolás, szövés, kosárfonás, kartonlemezes munka, 

könyvkötés  

 

1-8. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok:  

A kézimunka órák többre hivatottak, mint hogy kizárólag a kéz mozgékonyságát és ügyessé-

gét elősegítő eszközökként gondoljunk rájuk. Míg a gyermekek életkoruknak megfelelő fel-

adatokon dolgoznak, a ritmikusan ismétlődő mozdulatok és gyakorlatok által a kezek, előse-

gítik mind az akarat, mind a logikus gondolkodásra való képesség megerősödését. Az átme-

netet az érzések világának nevelése jelenti. A bonyolult kézi ügyesség nevelése alapvető fon-

tosságú az intelligencia fejlődésében. Mentális folyamataink csak abban az esetben működ-

nek megfelelően – ami annyit tesz: valódi gondolatokat hozunk létre, nem pedig szavak kom-

binációit -, ha fizikai tevékenységeink azokat előkészítik. A mentális - logikai folyamatok köre 

az ítélethozatal, és az értés nem más, mint tevékenységeink magasabb gondolati síkra eme-

lése, melyeket ott aztán összehangolunk.  

Mindennapi életünk nyelve még mindig használ fizikai kifejezéseket mentális tevékenységek 

leírására, pl.: ‘megragadni valamit’, ‘felvenni a fonalat’, ‘összekuszálni valakinek a gondola-

tait’. Itt szükséges megemlíteni a különbséget, az intellektuális nevelés és az intelligencia kö-

zött.   

Az intellektus a tények megragadására törekszik. Az utasítások és a külső irányítás követése 

intellektuális tevékenység. Az intellektus igyekszik ahhoz idomulni, ami már létezik és tudott.  

Az intelligencia ezzel szemben nem irányul befejezett dolgokra.  Megérti, mi van mozgásban 

vagy még mindig alakulóban. Ezzel összhangban, az intelligenciát tevékenységek alakítják, 

méghozzá mozgáson és a kéz mozgékonyságán keresztül.   

Ha helyesen végezzük a kötést a gyermekekkel és hasznos tárgyakat készítünk… sokszor erő-

sebben dolgozunk elméjükön, mint amikor olyan dolgokat tanítunk nekik, amelyekről általá-

ban azt gondolná az ember, hogy a mentális nevelés részei.   

… az egész emberi lény, nem csak a fej, a logika tudora; ha erre emlékeznek, megtanulják 

majd megfelelően értékelni a kézügyességi gyakorlatok fontosságát. (R. Steiner)  
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A munka alapját a kézimunkában minden életkorban a fent és a lent, a könnyű és a súlyos, a 

világos és a sötét valamint a kívül és a belül formáló minőségei alkotják. Minden feladatot 

elvégeznek a fiúk és a lányok is, mégpedig nem a feladat elvégzésének öncéljából, hanem, 

hogy különböző képességeket fejleszthessenek ki magukban. A feladatoknak mindig legyen 

gyakorlati célja; és igyekezzünk úgy alakítani a tevékenységeket, hogy azok felébreszthessék 

a gyermekekben a mások munkája iránti szociális érzékenységet.  

A környezetért és a forrásokért érzett egyéni felelősség felé az első lépés az anyag forrásának 

tisztelete, valamint az el- és felhasznált tárgyakkal való végső bánásmód.   

Pontosan az anyagi világgal való találkozáskor ismerhetjük meg a „folyamatok” világát. Mai, 

„túltisztított” társadalmunkban a gyermekeknek fel kell fedezniük az alapvető természetes 

anyagokat és folyamatokat. Ugyanígy, a serdülők megfelelő kihívásokkal kell, hogy találkoz-

zanak, olyanokkal, amelyek felvértezik őket a megfelelő képességekkel, hogy az élet gyakor-

lati ügyeiben elboldoguljanak, továbbá, hogy erkölcsi felelősségérzetet alakíthassanak ki 

mind a természeti, mind az emberi környezettel szemben.   

Az alapanyagokat – ha tehetjük – saját, természetes környezetünkből, a gyerekekkel együtt 

gyűjtsük!  

A gyermekek a gyapjúval az óvodában találkoznak először, amikor is megtapasztalhatják ér-

zékelhető minőségeit.   

Az alsó tagozatban megismerkednek a gyapjú felhasználási lehetőségeivel, és a juhtartásról 

hallanak. A középső tagozatban a növényi alapú festékekkel kísérleteznek. A történelem és 

földrajz órákon a gyapjúipar gazdasági tényezőiről tanulnak. Mire szőni kezdenek a felső ta-

gozatban és elkezdődik a különböző textil technológiákkal való ismerkedés, már széles körű 

tapasztalataik vannak a gyapjú minőségeiről és felhasználási lehetőségeiről. Ezt a példát ki-

terjeszthetjük textíliákra, növényi anyagokra, agyagra, és más természetes anyagokra is.  Sok 

alkalmat kell biztosítanunk az alsó tagozatban arra, hogy a különböző órákon a kezüket hasz-

nálva dolgozhassanak, az éppen adott anyagokkal, pl.: fával, növényi rostokkal, fonállal, le-

velekkel, kéreggel, agyaggal, vízzel, textíliákkal, papírral, stb.   

 

Kiemelendők:  

• Az anyagokat először az állatvilágból, majd a növények világából és legutoljára az ásvá-

nyok világából vesszük.   

• A dolgok egymásutániságát meg kell tapasztalniuk a diákoknak, vagyis haladjunk a ter-

mészetes módon létező tárgyak és anyagok világából a feldolgozottak felé (pl. gyapjú 

és papír).  

• A kézzel végzett munkák után, a kéziszerszámok használata majd a géphasználat folya-

mata legyen a sorrend.  

• Minden tevékenységnél elsődleges a tanulók életkori sajátosságainak szem előtt tar-

tása.  

 

1. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  
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Az első osztályban a játékból a munkába való átmenet mesehangulaton keresztül történjék. 

Az órák elején ritmikus versek és játékos kézgyakorlatok kíséretében hangolódnak rá a tevé-

kenységre a gyerekek. Minden készülő munka egy előkészítő történetből „lép” a tanulók elé, 

akik a tanító utánzásán keresztül sajátítják el a különböző technikákat. Az év elején fontos, 

hogy minden órán készüljön egy konkrét munka, amely a következő feladatok megalapozá-

sát szolgálja. (pl. kötözés, csomózás, fonás, gombolyítás stb.)  

A fő téma a kötés, mely fejleszti mindkét kéz mozgékonyságát és a róluk való tudatosságot, 

másrészt felébreszti és serkenti a gyermekek mentális erőit. Ajánlott, hogy az év rendjében 

ez egybeessék a betűtanulás időszakával. Ahhoz, hogy a tanulás belső tapasztalattá váljék, 

az egész éves tevékenység során fontos a tapintás érzékének állandó fejlesztése, különféle 

anyagminőségek és technikák megismerése nyomán.  

Cél, hogy a gyermekek a gyakorlati életben hasznosítható tudás felé induljanak el. Ebben az 

időszakban a tevékenységek érzéseiket igyekeznek megszólítani, az akarat fejlesztése pedig 

szociális és érzelmi téren válik meghatározóvá fejlődésükben.  

 

Javasolt tevékenységek:  

• A gyapjú - mint alapvető alapanyag - előkészítése, megtapasztalása különböző módon  

     (gyapjú tisztítása, festése növényi festékekkel, sodrás, nemezelés, fonás…)  

• Gyapjúfonállal ujj-játékok (körmönfonás)  

• Kötőtű készítése   

• A szemek felszedése. Kötés sima szemmel: törpécskék, labdák, furulyatokok  

• Egyszerű öltéstechnikákkal uzsonnakendő varrása (pl. formarajzminta előöltéssel)  

• Kiegészítő munka: selyempapírtépés átlátszó díszek készítésére, papírlampionok, egy-

szerű papírsárkány, évszakokhoz, ünnepekhez és főoktatáshoz kapcsolódóan. Rongyba-

bák, gyapjúbabák és állatok vágás és varrás nélkül kötözéssel, fonás füvekből és puha ter-

mészetes anyagokból.  

Várható eredmények: 

• Legyen képes a gyermek a kötés elkezdésekor segítséggel a szemek felszedésére két 

kötőtűvel.  

• Biztonsággal tudjon sima szemekkel kötni.  

• Ismerje és alkalmazza önállóan az egyszerűbb fonási technikákat (sodrás, háromágú 

fonás). 

 

2. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A 2. osztályban a hangsúly a képzelőerő fejlesztésére és a ritmikus ismétlődésekre helyező-

dik. Még mindig nagyon jellemző az utánzási késztetés, a tanár személyén keresztül történő 

szituációs tanulás. Miután mindkét kéz begyakorolta a sima szemek kötésének technikáját, 

most a domináns oldalon és kézen dolgozunk a horgolás segítségével. A sima és ráhajtott 

szemek váltakozása kiegyensúlyozó hatással lehet a gyermek temperamentumára. A horgo-

lás, mint technika a motorikus idegrendszer fejlesztését célozza meg.  
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Javasolt tevékenységek:  

• Kötés: fordított szem  

• Horgolás lánc és egyráhajtásos pálca segítségével labdahálók és kisebb táskák készí-

tése. Kerek tintatörlő (kapcsolódva a folyóírás megjelenéséhez) horgolása  

• Fonalak fonása övek, karkötők, táskafülek készítésére  

• Babakészítés egyszerű öltésekkel  

• Köthetünk babaruhákat  

• Szegélyek öltése előöltéssel és befejező letisztázással, pelenkaöltés   

• Kiegészítő munka: mint első osztályban és a készülő folyóírásos papírtekercshez tok 

varrása  

 

Várható eredmények: 

 Önállóan tudjon szemeket felszedni két kötőtűre, bővítse a kötésben való jártasságát a 

fordított szemek kötésének megtanulásával. 

 Horgolótűvel tudjon láncsort készíteni, illetve ismerje meg az egyráhajtásos pálca horgo-

lását. 

 

 

3. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A 9. életévtől kezdődően a gyermekek lassan távolságot nyernek az őket körülvevő világtól 

és személyektől, az „elvesztett paradicsom” érzése erősödik bennük. Minden egyes gyer-

mekkel éreztetni kell, hogy egyedi világot alkot, amely ugyanakkor kapcsolódik környezeté-

hez is. A ritmikus memória ilyenkor meghatározó, ennek fejlesztése történik kötéssel vagy 

horgolással. A védelem érzetének növelésére befedjük a fejet, ennek tudatosabbá tételéhez 

fontos a fejformát fizikailag is megtapasztalni. Ebben az életkorban erőteljesen megjelenő 

formaerők segítik közelebb a gyerekeket testrészeik megtapasztalásához.  

Fő téma: kötött vagy horgolt sapka készítése.  

 

Javasolt tevékenységek:  

• Sapkák, sálak kötése, horgolása 

• Karmantyúbáb készítés 

• Egy-egy tárgy formájának kiemelésére vagy használatának visszatükrözésére egyszerű 

száröltés vagy láncöltés használata 

• Nemezelés (képek nemezelése), nemezelt labda-, ennek díszítése hímzéssel, lánc vagy 

száröltéssel 

 

Várható eredmények: 

 Tanulják meg a gyermekek a kötésben vagy a horgolásban a „szaporítást” és a „fogyasz-

tást”.  

 Ezt alkalmazzák a sapka elkészítése során. 
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4. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

4. osztályban folytatódik az a folyamat, amely 3. osztályban veszi kezdetét. A keresztszemes 

hímzés és a szövés különösen hasznos a gyermek fejlődésének ebben a szakaszában. Ennek 

a hímzésfajtának és technikának a szimmetriája, mely a színekben és a formában is megjele-

nik, segíti a gyermekeket abban, hogy magabiztosabbá váljanak. A függetlenedés eme korai 

szakaszában egyfajta belső bizonyosságot tapasztalhatnak meg. Ebben a korban fedezik fel 

azt, hogy a minta és a funkció hogyan kerülhet harmóniába az elkészítendő használati tár-

gyon.  

 

Javasolt tevékenységek:  

• A hímzés és a varrás eszközeinek használata  

• Keresztszemes hímzés és ehhez kapcsolódóan kiegészítő tevékenységként kézzel var-

rás és zsinórkészítés  

• Saját tervezés szerint táskák és párnák  

• Szövés szövőkereten – táskák, párnahuzatok, könyvborító, babaszőnyeg   

 

Várható eredmények: 

 Tanulja meg a gyermek a keresztszemes öltés technikáját, tudjon cérnát tűbe fűzni, a 

cérna végére csomót kötni.  

 Tudja helyesen elkezdeni és befejezni a hímzést. 

 Legyen képes asztali kéziváltós szövőkereten egy szövött munkadarab elkészítésére. 

 

5. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A gyermekek fejlődésük új szakaszába lépnek a tízedik és tizenkettedik életév között. Ekkor 

szükség ébred bennük a harmónia iránt, nyugalomban vannak önmagukkal. Ehhez kapcsoló-

dik a kör, mint az újból megjelenő egység jelképe, melynek nyomán az 5 tűvel való körkötést 

vezetjük be. A fej után a kezeken és a lábakon a sor, hogy öltözetet kapjanak. Így ebben az 

évben zoknit vagy egy- illetve ötujjas kesztyűt kötünk, esetleg nemezelünk. Az olimpiához 

kapcsolódva, - az eddig megszerzett varrási ismereteket felhasználva - görög ruhákat készí-

tünk, melyeket a történelmi kornak megfelelő mintákkal díszítünk textilfestéssel vagy hím-

zéssel.  

A tanév második felében a csontozaton megerősödő izomzat leképezéseként gyapjúval tö-

mött állatokat is készíthetnek a gyerekek.  

Javasolt tevékenységek:  

• Kötés öt tűvel: zoknik, egyujjas és ötujjas kesztyűk  

• Használjunk nemezelés-technikákat ruhadarabok készítésére  

• Az öltések képességének megszilárdítása, a görög ruha készítésekor gépöltés, textilfes-

tés  



232 

 

• Filcállatok szabásminta alapján, töméssel  

 

Várható eredmények: 

 Ismerje meg a gyermek az öt tűvel való kötést, tudjon zoknit vagy kesztyűt készíteni sa-

ját számára. 

 Pelenkaöltéssel készítsen filcállatot gyapjútöméssel. 

 Sajátítsa el a gépöltés és szegőöltés technikáját a tanár segítségével. 

 

6. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A gyermekek 12 éves korára testük harmonikus arányai felbomlanak, a végtagok kezdenek 

túlsúlyba kerülni, s az izomzat válik egyre fontosabbá. A serdülés felé vezető úton az emberi 

és állati formákból kiindulva háromdimenziós tárgyakat készítünk, saját tervezés és minta 

szerint. Fontos mozzanat a kifordítás folyamata (amely egybeesik a gyermekek első próbál-

kozásaival, hogy belső lényüket kívül is mutassák), például a kitömés és formálás tevékeny-

ségein keresztül.  

 

Javasolt tevékenységek:  

• Emberi vagy állati alakok mintaterve, melyeknek részeit összevarrják  

• Csomózási technikák (makramé, hálókötés)   

• Batikolás (csomózótechnika)  

• Babaruha készítése  

• Gyöngyszövés  

Várható eredmények: 

• Az eddig tanult öltéstechnikák, a horgolás és a kötés tudásának elmélyítése, biztos 

alkalmazása egy baba elkészítése. 

 

 

7. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A pubertás korban legfontosabb az akarat nevelése, ha ez megvalósul, akkor a fiatalok foko-

zatosan otthon érezhetik magukat a világban. Belső lényüknek a világon való részleges ural-

máról csak úgy nyerhetnek egyre újabb tapasztalatokat, ha a világban végzett speciális tevé-

kenységekre összpontosítjuk figyelmüket.  

Például a fizikai érettség felé vezető úton a testi formákról való tudatosságot a ruházkodásba 

önthetjük. A diákok önállóan tervezik ruhadarabjaikat, és kézi varrással állítják össze ezeket. 

Az alapanyagokról, öltésfajtákról szerzett tudást tovább bővítjük és le is jegyezzük már eze-

ket az ismereteket. Mivel mind méretben, mind súlyban gyarapodnak a diákok; figyelmük 

lábaikra irányul. Most készíthetünk velük otthoni lábbeliket is a színt és a funkciót megfele-

lően kiválasztva.  
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Javasolt tevékenységek:  

• Bőrmunkák, övek, erszények  

• Papucsok, mokaszinok készítése a cipő formájának és mintájának megtervezésével   

• Dolgozhatunk különböző módszerekkel a textíliák, bőr és fonott szálak használatakor  

• Ha lehetséges, megkereshetünk egy cipőkészítőt, segítségét kérve, esetleg látogatást 

is tehetünk egy műhelyben.  

• Varrjunk kézzel egyszerű öltözékeket: ingeket, mellényeket, táskákat, hátizsákokat, pa-

rasztingeket, blúzokat.  

 

Várható eredmények: 

 Ismerje meg a gyermek saját testének arányait, és ennek alapján tudjon magának sza-

básmintát készíteni cipőjéhez, papucsához vagy egyéb egyszerűbb ruhadarabjához. 

 A szabást és összeállítást tanára segítségével, míg a varrást önállóan kivitelezi. 

 

 

8. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A serdüléssel a diákok saját belső tapasztalataik által jutnak az ok és okozat összefüggésének 

megértéséhez, valamint szükségét érzik annak is, hogy megértsék a mechanikus dolgok mű-

ködését. Ekkor ismerkednek meg a lábbal hajtható varrógép használatával, szerkezetével és 

ehhez kapcsolódóan funkciójával. Használata remek lehetőséget nyújt a láb-ritmus (akarat), 

a kézügyesség (érzés) és a figyelem (gondolkodás) összehangolására. A textíliákról szerzett 

tudást elmélyítjük és rendezett jegyzeteket is készítünk (munkafüzetben, munka-naplóban). 

Hangsúlyt fektetünk az eltérő anyagok minőségeire és ezeknek megfelelően a kiválasztá-

sukra, ezen keresztül is alkalmat adva a differenciálási képesség fejlődésének. Az anyagok 

kezelési útmutatóinak megismerése szintén fontos mozzanat, pl. a mosás, vasalás, vegytisz-

títás és a természetes valamint a szintetikus anyagok közti különbség. Megtapasztaltathatjuk 

a színek minőségét, jelentését. Beszélgethetünk az otthoni és ünnepi öltözködésről, a külön-

böző korok ruháiról, és népviseletetekről. A színpadi kosztümök speciális jellegzetességeit is 

megvitathatjuk, tervezhetünk közösen jelmezeket. Készítsenek szabásmintát, saját ruhada-

rabot.  

Javasolt tevékenységek:  

• A varrógép használata egyenes öltésekhez, szegélyek készítéséhez  

• Géppel varrott, kötények, hétköznapi ruhadarabok  

• Kosztümök színdarabokhoz  

• Díszletelemek tervezése, megvalósítása kartonból, textilből, háttérfestéssel, varrás-

sal, batikolással  

 

Kiegészítő munkák:  

• Indián sátor varrása vászonból - harmatfüggönnyel - (eredeti minták felkutatása, díszí-

tésként festésük)  
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• Merített papír készítése, egyszerű füzetek, noteszek, fotóalbumok összeállítása fűzés-

sel.  

 

Várható eredmények: 

 Ismerjék meg a gyerekek a mechanikus varrógép használatát, és ennek segítségével varr-

janak össze egy egyszerűbb ruhadarabot, melyet önállóan terveznek meg és készítenek 

róla egyéni szabásmintát. 

 Varrógépen tudjon egyenes varrással dolgozni, illetve cikk-cakk öltéssel tisztázni. 

 

9-12. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok:  

A felső tagozat kézimunkaóráinak legfőbb szempontja a tanulók életkori sajátosságainak fi-

gyelembevétele, miközben arra a kézügyességre építünk, melyet az első évtől kezdve a kü-

lönböző anyagokkal és technikákkal való találkozás révén alakítottunk, az akarattal és az 

egyéni művészi látásmóddal egyetemben.  

Az órák mutassanak rá a használt anyagok tulajdonságaira és a megfelelő munkafolyama-

tokra, valamint engedjenek betekintést 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 

képességeik csiszolásában, és abban, hogyan legyenek még inkább tudatában a természet-

ben fellelhető életfolyamatoknak. Ez segíteni fogja őket a különböző használati tárgyak ötle-

tes megtervezésében és ezáltal kritikus magatartást fognak képviselni fogyasztókként. Az 

ilyesfajta munka szerepet játszik személyiségük fejlődésében is, technikai tanulmányaikban, 

valamint későbbi döntésükben arról, milyen munka vagy szakma felé törekedjenek a későb-

biekben.  

A tanulókat három területen fejlesztjük:  

• a technikák szemléletes és pontos bemutatásával,  

• a használati tárgyak tervezésénél fantáziájuk és egyéni ízlésük megjelenítésével,  

• végül a gyakorlati munka után a kész tárgyak használhatóságának vizsgálatával, az elkép-

zelés és megvalósítás összehasonlításával ébren tartva a gondolati mozgékonyságot.  

• A tevékenységen keresztül történő és a véghezvitt tettre visszanéző tanulás alapvetően 

morális folyamat, abból a szempontból, hogy igényességre ösztönöz.  

• Fontos az az út, melynek során hangsúlyos a tervezés és a feladat pontos áttekintése, a 

forma és a funkció összhangjára való törekvés, igényes, egyedi kivitelezés.  

• Minden évfolyamon kiemelendő szempontok:  

• A tárgyak formaterve szolgálja a használati célt és növelje az esztétikai érzékenységet.  

• A kivitelezésben törekedjünk gazdaságosságra, természetes anyagok újrahasznosítására, 

megfelelő minőségű alapanyagok felhasználására.  

A 9. osztálytól kezdődően a kézimunka tanítása általában tömbösítve történik, az iskola le-

hetőségitől és döntéseitől meghatározottan.  
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9. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A különböző anyagokkal végzett gyakorlati és elméleti munka segíti a fiatalokat gondolkodási 

képességeik csiszolásában, és abban, hogyan legyenek még inkább tudatában a természet-

ben fellelhető életfolyamatoknak. Ez segíteni fogja őket különböző használati tárgyak ötletes 

megtervezésében és ezáltal megfelelő kritikus magatartást fognak képviselni.  

A kosárfonás és textilmunka saját formaerőik megerősítését szolgálják, miközben a 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 kö-

vetkezetes munkavégzéssel érhető el optimális eredmény.   

Összhangban a fiatalok fejlődési szakaszával, most belső határozottságra van szükségük 

(egyenes tartásra és folyamatosságra).  

 

Javasolt tevékenységek:  

Ismerkedjünk meg a használandó anyagok eredetével és előkészítésével, valamint a szerszá-

mok használatával.  

Gyékény és vesszőkosarak készítése:  

• A kosárfenék, az oldalrészek és a szegély megfonása, követve a tanár pontos utasításait  

• Szabad kosárkészítés, melyben a fonás technikáját a fiatalok választják meg a használati 

célnak és az esztétikai tervnek megfelelően  

 

SZABÁSZAT  

• Méretvétel egy ruhához (ismerjék meg saját méretviszonyaikat)  

• Szabásminta rajzolása és változtatása  

• Az anyag kiválasztása: minőség, szövet, szerkezet  

• Szabás, bejelölés, tűzés, próba és varrás  

• Befejezés: gombok, zipzárak, szegélyek, felhajtások, nyakkivágások  

• Az elektromos varrógép használatának megismerése  

• Gomblyukkészítés kézzel vagy a géppel  

Várható eredmények: 

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. 

• Az elektromos varrógép megismerése és használata segítse munkájában. 

 

10. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A 10. évben a különböző természetes alapanyagú textíliákkal való foglalatosság mentén sze-

reznek új tapasztalatokat, hajdanvolt kézműves technikák (szövés, fonás, batikolás) nyomán. 
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Azok ma is felhasználható praktikumával fejlesztjük ízlés-, szín- és anyagvilágukat. Egyféle 

technika különböző lehetőségeinek alapos körül járásával, pontos, világos tervezési munká-

val biztonságot kapnak, akaratukat erősítik a kitartó munkálkodás nyomán, ugyanakkor 

egyéni megvalósítások révén, végtelen variációk lehetőségével alkotó tevékenységük is ru-

galmas és szabad teret élvezhet. Az alsó tagozatban a gyermekek megtanultak kézzel fonni 

és az alapvető fonaltechnikákat elsajátították. A felső tagozatban a rokkával történő fonás 

legfontosabb eleme a kéz és láb koordinációja. A batikolás és más textilmintázási technikák 

során a szabad művészi munka mindig pontosan átgondolt tervezés alapján történjék. Minta, 

szín, forma és technika ennek megfelelően választható.  

 

Javasolt tevékenységek:  

• Az anyagok tanulmányozása, előkészítése  

• Egyéni tervek és minták készítése  

• Színek kiválasztása  

• Különböző technikák bemutatása Fonás rokkával vagy orsóval:  

• a rokka előkészítése  

• szál előkészítése szövéshez   

• a különböző gyapjúk és selymek tulajdonságainak megismerése  

• a szál vastagságáról dönteni az adott feladatnak megfelelően  

• Ismerkedjünk meg a fonás és szövés technológiai fejlődésével. Tehetünk múzeum- 

vagy gyárlátogatásokat is.   

• Sálak, párnák, asztalterítők, függönyök stb. készítése különféle batikolási-, textilmintá-

zási technikával.  

• A szövés elemei:  

• Hogyan működnek együtt a láncfonal és felvetőszál  

• A szövés alaptechnikái  

• Különböző szövőkeretekkel való ismerkedés  

• Egy szőtt darab terve 

Számítások:  

• a láncfonal hossza  

• a szálak mennyisége 

• a szükséges fonalmennyiség 

A szövőkeretnél való munka:  

• a keretek felállítása  

• a láncfonal befűzése, előkészítése  

• vetélő(k) használata  

• Különböző mintázási és befejezési technikák elsajátítása  

• Lehetséges még: látogatás egy kéziszövő-házban  

 

Szövés-fonás 

 A diákok ismerjék meg és próbálják ki a rokkán való fonást. 
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 Álló szövőkereten a láncfonalakat tudják felvetni, a vetülékfonalakat előkészíteni. Ismer-

jenek meg különböző szövési technikákat.  

 Egy nagyobb méretű szövött darabot készítsenek el önállóan vagy kalákában. 

Batik-textil 

 Tudjanak batikolni egyszerű, csomózási technikával, illetve viaszolással.  

 Sajátítsák el a selyemfestés alapfogásait. 

 Tanulják meg a textilmintázás lehetőségét pecsételéssel vagy egyéb kézműves techniká-

val.  

(Attól függően, hogy mely technikát választja a tanár az epocha tartalmául.) 

 

 

11–12. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Miután a gyermekek végigkövették a papírkészítést a hetedik, nyolcadik vagy kilencedik osz-

tályban és végeztek gyakorlati feladatokat, melyekben papír- vagy kartonlapot kellett fel-

vágni, összeragasztani vagy fűzni (füzet készítéshez), most 11. és 12. osztályban továbblép-

hetnek a könyvkötés felé. Tízedik osztályban gyakran bevezetjük a nyomdászatot, kézzel 

mártott papír használatával. Az új anyagok megismerése és tulajdonságaik (pl. a tónus, szín, 

struktúra, illat, hajlékonyság és szilárdság) felismerése figyelmes érzékeket és biztos ítélőké-

pességet kíván. A könyvkötés pontos technikája szigorúan meghatározott lépéseivel, isko-

lázza a fegyelmezett gondolkozást és tevékenységet. Lehetséges a folyamat minden lépését 

külön végiggondolni előre és visszafelé is, ellenőrizni és javítani rajta. Maga a munka mutatja 

meg a diákoknak az elvégzendő feladatok sorrendjét.  

 

Javasolt tevékenységek: Munka kartonnal: 

 Az anyagok kezelése: papír, karton, textilek, bőr (borítóként) és ragasztók.  

 A különböző feladatok elvégzésekor a diákok megismerhetik a használandó szerszámo-

kat, segédeszközöket és gépeket, valamint használatukat. (nyomók, vágók). 

 Részben másolással, részben saját terveikre támaszkodva, a diákok képkeretet, mappá-

kat, naplót, kis dobozokat és fényképalbumot készítenek 

 

Könyvkötés:  

• Korrektúraívek vagy írásra való papír hajtása  

• Papírkötéshez varrás  

• Keményfedelű kötés  

• Bőr- vagy pergamenkötés  

• A könyv tartalma határozza meg, milyen borítást, anyagokat és borító mintát használjunk.   

• Tanulmányozzuk a különböző anyagokat.   

 

Lakberendezés:  

• Különféle térrendezési módok megismertetése  

• Színek, formák és otthonosság  
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• Saját szobájuk térelemeinek átgondolása (felülnézetből készített rajz alapján)  

• Egyedi kiegészítők szabad művészi megvalósítása az eddig tanult anyagok és technikák 

ötvözésével 

 

Kiegészítő munkák: dróttechnikák, gyöngyözés, rafia- és gyékényszövés, papír- és textiltech-

nikák, bőrmunkák felhasználása segítségként.  

Várható eredmények: 

 A kartonozási és könyvkötészeti technikák alapjainak elsajátítása és az ehhez alkalma-

zandó anyagok és eszközök ismeretével bővüljön a diákok tudása. 

Legyen képes a diák a különféle tanult technikák és anyagok alkalmazására egy záró munka-

darabban a lakberendezés témakörében 

KÉZMŰVESSÉG  

 

Fa-, asztalos- és ácsmunkák  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Elsőtől a harmadik osztályig a gyermekek természetben talált gallyakkal és faágakkal dolgoz-

nak. Ezeket felhasználva egyszerű, kreatív játékokat, bababútorokat, törpeházikókat készít-

hetünk vagy díszíthetjük az évszakasztalt. Megismertetjük a gyermekeket a koruknak meg-

felelő alapvető szerszámokkal, mint pl. a fafaragáshoz használatos késsel, fűrésszel, (kézi) 

fúróval és fúrófejekkel, kalapáccsal és reszelővel, stb.  

 

5. OSZTÁLY  

• Kezdjük el a különböző fák és faanyagok tanulmányozását, vizsgálatát  

• Fejsze használata pl. sátorcövek készítésekor  

• Ácsbárd használata faanyag megmunkálásához és fatörzsből kivájt csónak készítéséhez  

• Fahasítás és - darabolás tűzifa és gyújtós előkészítésekor  

• Készítsünk a Waldorf-olimpiára gerelyt és diszkoszt fenyődeszkából, gyalu, vonókés, rás-

poly, égetőszerszám, véső használatával. Csiszolás, festés, feliratozás.  

Várható eredmények: 

 A gyermekek megismerkednek a felhasznált fafajták tulajdonságaival és különbségeivel. 

 A gyermekek megismerik a fafaragáshoz használatos alapvető eszközöket. 

 Megismerik a fejsze használatát és használati tárgyakat (pl.: fakanál, papírvágó kés  stb.) 

készítenek vele. 

 

6. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A mesterségek tanításában valami olyasmit folytatunk, amit a gyermekek már korábban 

megtanultak. Aminek egyszer megteremtettük az alapjait, azzal most továbbdolgozhatunk. 
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Így tehát a mesterségbéli munkák most visszautalnak az iskoláskor legelső óráira, amikor a 

gyermekek egyenes és görbe vonalakat rajzoltak. Mindkét forma ott van a készített kézmű-

ves tárgyak hátterében. Például egy fakanálnak a fogó része egyenes, öblös része pedig ke-

rekített (homorú/domború). A gyermekek kívülről elindulva haladnak befelé; a reszelés és a 

vésés mindig azt jelenti, hogy befelé kell dolgoznunk, a forma felé. A hosszú mozdulatok (pl. 

gyalulás, fűrészelés, vágás) az egyenes vonalhoz kapcsolódnak, a rövidek (csiszolás vagy kéz-

zel faragás) pedig a görbéhez.   

 

Javasolt tevékenységek:  

Hasznos tárgyakat és játékokat készítünk.  

• Mindennapi életben használatos tárgyakat, pl.: keverő- és főzőkanalat, paletta-kaparót, 

lisztes - lapátot, stoppolófát, bunkót, fakalapácsot, ültetőfát, stb.  

• Játékokat: ugráló nyuszit, totyogó kacsát, kopácsoló madarat vagy mérleghintázó med-

vét, stb. A játékkészítésnél tisztában kell lenni a jellemző mozgással, valamint meg kell 

érteni annak mechanikai oldalát is, melyet aztán ügyességgel kivitelezhetünk. Ez egészen 

egyszerű dolgokkal is kezdődhet, pl. mérleghinta vagy körhagyó tárcsa készítésével. A 7. 

osztályban az ehhez hasonló hatásokat tökéletesíthetjük, többek közt a gyermekek kép-

zelőerejének szabadon engedésével.  

• A szerszámok biztonságos használata és az anyagok megfelelő megmunkálása a cél (pl. 

a helyes vágásmódok megtalálása).   

 

Várható eredmények: 

 A gyermekek a megismert a különböző famegmunkálási technikák alkalmazásában (pl.: 

reszelés, vésés, gyalulás, fűrészeléssel, vágás, csiszolás, kézzel faragás) jártasságot sze-

reznek és ezek felhasználásával tárgyakat készítenek. 

 A készülő munkadaraboknál a szép, igényes kidolgozottság mellett fokozottan figyelnek 

a használhatóságra. 

 Egyszerű használati tárgyakat készítenek puha fákból. 

 Mozgatható játékokat készítenek. 

 Megismerik az egyenes és görbe (homorú és domború) formák kimunkálási módjának 

különbségeit. 

 A szerszámokat biztonságosan használják és ismerik az anyagok megfelelő megmunkálási 

módját. (Pl.: helyes vágásmód megtalálása  stb.) 

 

 

7. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

 

A hetedik osztályban a fizika először ismerteti meg a gyermekeket a mechanikával. Szeretnék 

a gyakorlatban is kipróbálni, amit tanultak. Például az ingát, a csuklókart, a mérleghintát és 

az emelőrudat, amelyekkel a mozgó játékok készítésekor találkoztunk, most daruk, malmok, 
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propellerek készítésére használjuk fel. Az állatjátékoknál ezúttal több gondot fordítunk arra, 

hogy az állatok valóságos módon mozogjanak. Az ácsmunkába, pl. a hornyoló véső és a lomb-

fűrész használatán keresztül vezethetjük be a diákokat. Az olyan használati tárgyak készítése, 

amelyekben űr van (pl. a tál), igen fontos szempont ebben az életkorban. Azon túl, hogy biz-

tonsággal képesek a szerszámokat használni, a fiatalok megtanulják a külső és a belső formá-

kat is megfelelő módon kidolgozni.   

 

Javasolt tevékenységek:  

• Az osztály belefoghat egy nagyobb lélegzetű munkába is az óvoda vagy esetleg az isko-

lai bazár számára, pl. készíthetnek egy gazdaságot állatokkal, istállókkal vagy egy falut 

házakkal, tornyokkal és kúttal   

• Tálak faragása  

• A játékok sokkal tetszetősebbnek tűnnek, ha szépen be is festik őket  

• Diótörők, fedeles ládikák, dobozok, ceruzatartók, stb. jöhetnek ezután  

• Nyersfa munkák  

 

Várható eredmények: 

 A gyermekek a fizikából szerzett mechanikai ismereteiket a használati tárgyak készítésé-

ben alkalmazni tudják. 

 Mechanikából szerzett ismereteiket használati tárgyak készítésében felhasználják. 

 Mozgatható játékállatokat készítenek ügyelve a mozgás valódiságának kimunkálására. 

 A gyermekek pl.: hornyoló véső, lombfűrész használatának elsajátításával megismerked-

nek az ácsmunkával. 

 Megtanulják a külső és belső formákat megfelelő módon kidolgozni. 

 Megszerzett ismereteiket felhasználva tálakat, használati tárgyakat készítenek. 

 Biztonsággal képesek használni a szerszámokat. 

 

8. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A diákok megtanulják az egy tárgy készítésekor elvégzendő munkaszakaszok legoptimálisabb 

sorrendjét.  

Javasolt tevékenységek:  

• Vesszőseprű készítése  

• Képkeret készítése  

• Kerti kiegészítők készítése, pl. szerszámok nyelének elkészítése és felerősítése  

         Többet várhatunk el a diákoktól a kézügyesség és a tervezés területén is.  

• A jó terv összehangolása a pontos munkával  
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          Az ácsmunka előkészítése, pl. a gyalulás, elkezdődhet a felső tagozatos technikai tár-

gyak előtt.  

• Egyszerű munkák, pl. polcok és tároló ládák készítése Nagyobb közös munkákra is vál-

lalkozhatnak:  

• Mérleghinta-készítés, gördeszka rámpák készítése További lehetőség:  

• Madarak fészkelő - dobozainak vagy etetőtálcáinak készítése  Engedjük, hogy a diákok 

választhassanak:  

• A fa fémmel való társítása (pl. fa alapzat réz tálhoz)  

 

Várható eredmények: 

 A gyermekek megtanulják egy fatárgy, famunka elkészítésének lépéseit és képesek azok 

önálló és pontos megtervezésére.  

 A munkatervet a gyakorlati munkába következetesen át tudják ültetni. 

 A munkák elkészítése során nagy hangsúlyt fektetnek a precizitásra és a pontos terve-

zésre. 

 Megtanulják a fát előkészíteni (pl.: gyalulás). 

 Biztonságosan és szakszerűen használják a szerszámokat. 

 Szabadon választott munkát önállóan megtervezve elkészítenek. 

 

Megközelítési szempontok és célok a 9-11. osztályban:  

 

A felső tagozatos mesterségbéli órák azokra a képességekre építenek, amelyeket az alsó ta-

gozatban a gyermekek elsajátítottak. A kitűzött feladatok nemcsak a diákok képességeit hi-

vatottak továbbfejleszteni, hanem azok a szélesebb közösségüket is szolgálják. Steiner ra-

gaszkodott ahhoz, hogy a mesterségek és a technika tanítása a világban fellelhető valós szük-

ségleteken alapuljon, és ne váljon a gyakorló darabok készítésének művi folyamatává.   

Az alsó tagozatban a kézimunkaórák segítenek abban, hogy a gyermekek belenőjenek a vi-

lágba. Most eljött az idő, hogy megtanuljanak szembenézni a világ kihívásaival. Ebben nem-

csak tanáruk segíti őket, aki mesteremberként áll előttük, hanem maguk az anyagok, a szer-

számok és a feladatok is ezt szolgálják.   

A fa most már elsősorban nem a képzelőerőt ösztönzi, hanem mint anyag állítja a megmun-

kálóját kihívások elé. A fa elevensége számos technikai problémát vethet fel. A diákok gyak-

ran találják magukat saját, az elkészítendő darabról alkotott kívánságaik és az előttük heverő 

faanyag tulajdonságai és határai közötti áthidalhatatlan szakadékban. Ezen két dolog össze-

hangolását segítik elő az ácsmesterség hagyományos módszerei. A jó terveken és a pontos 

munkán keresztül a diákok megtanulják, hogyan „működik” a fa és milyen módszerekkel le-

het vele dolgozni.   

 

9. OSZTÁLY  

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  
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Polcok, fedeles dobozok, lépcső-sámlik és szerszámos ládák készítésén keresztül a diákok 

gyakorolják a pontos mérést igénylő munkát. Ők maguk ellenőrzik munkájuk minőségét. A 

teljes munkafolyamat lezárása (beleértve a faforgács eltakarítását is), fontos nevelő tapasz-

talat. Bizonyos tevékenységek (pl. a gyalulás vagy fűrészelés) ismétlődő gyakorlása erősíti az 

akaratot.  

 

Javasolt tevékenységek:  

• A szerszámok tanulmányozása és a róluk való gondoskodás   

• A különböző faanyagok tulajdonságainak és felhasználási területeinek ismerete  

• Magabiztosság az egyszerűbb illesztésekhez szükséges fűrészelésben, gyalulásban, vé-

sésben  

• Fontos a végső befejezés és a felszín kezelésének pontossága  

• Ezen képességek használata hasznos feladatokban  

• Erdészmunka  

• Rusztikus kerti bútorok készítése  

• A fafeldolgozás környezeti hatásainak megvitatása A technikákról és anyagokról ka-

pott információk lejegyzése  

 

Várható eredmények: 

• A diákok megtanulják jó és pontos tervek készítését. 

• Pontos mérésen, szerkesztésen és tervezésen alapuló munkát végeznek. 

• Tanulmányozzák a szerszámokat és megtanulják megfelelően karbantartani és ápolni 

azokat. 

• Ismerik a különböző faanyagok tulajdonságait és felhasználási területeiket. 

• Magabiztosak az illesztéshez szükséges gyalulásban, vésésben. 

• Pontosan ismerik a felszínkezelés módját. 

• Tapasztalataikat és az elsajátított ismereteiket jegyzetekbe rendezik. 

 

10 ÉS 11. OSZTÁLY  

 

Szempontok, tanítási tartalmak és javasolt tevékenységek:  

• A tanult technikák kiszélesítése és elmélyítése nagyobb pontosságot kíván, melyet meg-

szerezhetnek egyrészt a gyakorláson keresztül és azáltal, hogy igyekeznek a legmegfele-

lőbb utakat megtalálni a feladatok megoldásához  

• A fa pontos előkészítése Nyelv, horony, „fecskefarkillesztés”… stb. melyek pontos mun-

kát igényelnek. Elektromos kézi szerszámok bevezetése, megfelelő használatuk elsajátí-

tása  

• Az egyszerű bútordarabok készítése művészi képességeket és konstruktív ötleteket is 

életre hív. Az utóbbit különálló lépésekre kell bontanunk, melyek együttese alkotja a 

kész tárgyat.   

• Külön megépített részek összeszerelése, pl. ajtó keretbe való helyezése  

• Nyomdai tömbök faragása  
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• Technikai rajz a famunkákhoz kapcsolódóan  

• A tanult képességek és technikák lejegyzése  

 

Várható eredmények: 

 A diákok képesek a munkafolyamat pontos áttekintésére és a munkafázisok egymásra-

építésére.  

 Önállóan képesek kiválasztani a famegmunkálás legmegfelelőbb módjait. 

 Elsajátítják az elektromos kézi szerszámok használatát. 

 Önálló művészeti ötleteikkel gazdagítják az elkészítendő tárgyat. 

 Megtanulnak technikai rajzot készíteni. 

 Megismerik és pontosan alkalmazzák az öszeillesztési módokat (pl.: nyelv, horony, fecs-

kefarkillesztés). 

 A technikákról és anyagokról szerzett ismereteiket, a munkában szerzett tapasztalataikat 

jegyzetbe rendezik. 

 

FÉMMUNKÁK  

 

9-12. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok:  

Steiner semmilyen utalást nem tett a fémmunkákra vonatkozóan. Az infláció igen heves volt 

abban az időben, amikor az első Waldorf-iskola tanáraival dolgozott (1923), szóba sem jöhe-

tett, hogy bevezessék ezt a tárgyat. Amennyiben lehetőség kínálkozott volna, bizonyára meg-

ragadta volna, hiszen sokszor beszélt a fémekről, és egy alkalommal felvetette, hogy legalább 

egyszer az életben mindenkinek meg kellene tapasztalnia, milyen a tüzes, olvadó fém.   

A következő javaslatok az elmúlt 50 év tapasztalatára támaszkodnak. Ezek olyannyira kedve-

zőek, hogy a fémmunkák azóta szerves részévé váltak a Waldorf-iskolák felső tagozatos mun-

kájának.   

A formálás, hevítés, olvasztás, öntés és kovácsolás tevékenységein keresztül a fiatalok eddig 

még nem tapasztalt folyamatokat élnek át. A megmunkálható réz saját formáló erőiket kelti 

életre, amelyeket más művészeti órák már tevékennyé tettek. A vas felébreszti és megerősíti 

a bátorságot és az éberséget, valamint a lehetőségek gyors és biztos megragadásának képes-

ségét. A ritmusos kalapálás már önmagában gyógyító tevékenység.   

 

 

RÉZMŰVESSÉG  

 

9. OSZTÁLY  

 

Szempontok, tanítási tartalmak és javasolt tevékenységek: A fémmunkákkal foglalkozó első 

időszak megismerteti a diákokat a természetes eredettel és a réz alapvető tulajdonságaival, 
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például vághatóságával és hajlékonyságával. A diákok tapasztalhatják, miközben a rezet for-

málják, hogy mennyire keménnyé teszi az állandó kalapácsolás, míg a hevítéstől puhább és 

formálhatóbb lesz. A legtöbb feladat ritmikus, amely kitartást és összpontosítást igényel. (A 

ritmus lép az erő helyébe.)   

A tanult technikák a következők: kijelölés, vágás, üregesítés, egyengetés, szegecselés, for-

rasztás mind puha, mind kemény anyaggal; az elkészítendő tárgyak: karperecek, tálak, dobo-

zok, gyertyatartók, könyvtámaszok, olajlámpások, stb.  

 

10. OSZTÁLY  

 

Szempontok, tanítási tartalmak és javasolt tevékenységek:  

A későbbi időszak továbbfejleszti az eddigi technikákat; hozzáadódik még a réz hengeres és 

kifelé szélesedő formába való alakítása. Így lehetővé válik serlegek, vázák, kancsók, öntöző-

kannák, sütőedények, csengők stb. készítése. Ez a technika nagy koncentrálóképességet és 

pontos kalapálást igényel. A diákok hamarosan szeretnék megvalósítani saját terveiket is.  

Ehhez meg kell tanulniuk a kiizzítást, a kemény forrasztást, a forma körüli hajlítást és formá-

zást, valamint a cinkelést.  

Kiszélesíti a fémekről szerzett tapasztalatokat és a készíthető tárgyak körét, ha megtanulják, 

hogyan kell a sárgarézzel, az ónötvözetekkel, esetleg még az alumíniumokkal is bánni. A zárt 

edények készítését részesítjük előnyben, amely megfelel a befeléfordulás vágyának, amely 

az ilyen korú fiatalokra jellemző.  A diákok megtanulhatják azt is, hogyan kell a vízvezeték 

szerelésénél használatos rézcsövekkel dolgozni (és csinálhatnak rézrudakat az Euritmia 

órákra is).   

 

11. OSZTÁLY  

 

VAS (KOVÁCSOLT VAS)  

 

Célok és feladatok:  

A diákok azonnal ráéreznek a hideg és a forró vas megmunkálásának különbségeire. Megta-

pasztalják, hogyan viselkedik az izzó vas a kalapács ütései alatt.  

Az üllő előtt biztos lábakkal 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. Az alap-

vető technikákat (pl. élezés, nyújtás, hasítás, hajlítás és összepréselés) sok gyakorlás után 

használhatjuk szögek, csípővas, nyárs, gyertyatartó, piszkavas, díszítő kampók, és egy sor 

szerszám (pl kése, vésők) készítésére.  

Vannak olyan folyamatok, amelyekhez két pár kéz szükséges. Ez az együttműködés elemét 

hozza a munkába. Nagyobb a felelősség, és nagyobb figyelemmel is kell dolgozni, mert a pár-

ban való munka veszélyesebb.  Javíthatunk és felújíthatunk régi szerszámokat is; készíthe-

tünk új nyeleket, vagy szerszámkészleteket mások számára. A diákok hallanak még ezen kívül 
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a bányászatról, és a kohászatról, valamint az acél, az acélszármazékok és rozsdamentes acél 

ipari termékekről.  

 

Várható eredmények:  

A diákok megismeri 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 

kezelni, 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 felhasz-

nálását.  

 

Fémöntés  

 

Célok és feladatok:  

Az öntést, mely gyönyörű és fontos tapasztalatokat biztosít, némelyik iskola fel tudja venni a 

tanmenetébe. Mélységekig ható tapasztalat a fiatalok számára, amikor 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.   

Legelőször könnyen olvadó fémeket (ólom, cink, ón) olvasztunk és öntünk formákba. A for-

mák lehetnek bonyolultabbak, a kétrészes homoköntő formákban is. Maradék viasz öntése 

lehet a legsikeresebb tapasztalat. Aztán sárgarezet és bronzot olvasztunk a kemencében. 

Medálokat, kisebb alakokat, és mindenféle hasznos tárgyat, még csengettyűt is készíthetünk. 

Később használhatunk ezüstöt és aranyat ékszerkészítéshez.  

Mindezen tevékenységek által gyakorlatilag tapasztalják meg a diákok a technológia  

(esetleges látogatás egy öntödébe), és a művészettörténet (bronz szobrok) kapcsolatát.  

 

Várható eredmények:  

• 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, szer-

számokat biztonságosan és szakszerűen használják.  

 

AGYAGOZÁS 

 

Célok és feladatok a 9-12. évfolyamig 
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Megint csak a legfontosabb az, hogy a kéz ügyességét fejlesszük, amelyre szükség van a kü-

lönböző alapanyagok megmunkálásakor. Előtérbe kerül a meghatározott “cél” nélküli művé-

szi munkában való elmerülés. A fiatalok tudatosan élik át az alkotás folyamatát. Olyan biro-

dalom lehetőségét ajánljuk fel nekik, amelyben lépésről-lépésre megtapasztalhatják a mű-

vészetben honos törvényeket és ezzel egy időben önkifejezésük szabadságát. A formázás 

órák segíthetnek a diákok érzelmi életének alakításában és differenciálásában, ugyanakkor 

arra is ösztönözhetik őket, hogy örömüket leljék az alkotásban. 

A formázás a fa- és kőfaragáson keresztül jut el a tulajdonképpeni szobrászathoz. 

 

9. és 10. évfolyam 

 

Célok és feladatok: 

A diákok tapasztalják meg újra a formázás alapelemeit, úgy mint: tömeg, felszín, a síkok közti 

átmenet, vonal vagy él és pont. A fő célkitűzések a következők: 

 Ismerjék fel és írják le a formázott alakok különböző minőségeit.  

 Figyeljék meg és fedezzék fel a felszínek mozgását.  

 Legyenek képesek a formákat megtapasztalni kívülről és belülről is. Ez új tapasztalati te-

rület a diákok számára. Meg kell tanulniuk megkülönböztetni organikus és nem-organi-

kus formákat. 

 Tegyenek szert egyfajta szaktudásra a használandó kézügyességet és technikákat ille-

tően. 

 

Javasolt témakörök: 

Kísérletezzünk a formázás alapelemeivel agyagot használva; készítsünk domborműveket, 

például:  

 Sima felületből kiemelkedő kompozíciót. 

 Konvex és konkáv felszínekből alakuló kompozíciókat.  

 Magukba visszaforduló felszínekből kialakuló kompozíciókat.  

 Próbáljanak egy meghatározott formanyelven belül holisztikus kompozíciókat alkotni. 

A diákok megtanulják a körülöttük lévő tér valóságosságát átélni. El lehet készíteni például 

egy dombormű negatívját párizsi gipszből, majd ezután készítsünk új pozitív domborművet 

ebből a negatívból.  

 Készítsünk maszkokat agyag alappal, egy háromdimenziós alak domborműve alapján.  

 A gömb (A forma, mely önmagában pihen.)  

 Formázzunk meg egy egész alakot, amely nemcsak, hogy minden szögből kielégítőnek 

látszik, hanem plasztikus egészként is megállja a helyét. Ugyanúgy, mint a domborműnél, 

a kiindulópont mindig egy alap geometriai forma. Ezeket az alapformákat alakíthatjuk 

tovább állatformákká. Esetleg a művészettörténet epochából is választhatunk megfelelő 

motívumokat. 

Technikák:  

 Agyaggal való munka: vagy egy egész darabbal dolgozunk, vagy a kerámiában is haszná-

latos egymásra építő-technikával.  



247 

 

Várható eredmények: 

 A diákok begyakorolják a formázás alapelemeit. 

 Kézműves technikákban jártasságot szereznek és újakat ismernek meg (egymásra építő 

technika, gipszkészítés, faforma kialakítása…). 

 Felismerik és meg tudják fogalmazni a formázott alakok különböző minőségeit. 

 

DRÁMA  

 

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 meg-

élje 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 

’Én’t 

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. 

 

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 formák alakultak ki. A mai színház ismét feloldja a klasszikus formákat és kísér-

leteiben visszanyúlik az alapokhoz. A pedagógiában a gyermekek életkorának és tudati fejlő-

désének megfelelő módon kapcsolódunk a dráma és a színház változatos formáihoz, eszköze-

ihez. 

 

A napi szokások, kis rítusok gyakorlása (pl. bizonyítványvers, reggeli fohász stb.), az évszak- 

ünnepek, 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 értelemben vett színházi formák gyakorlására mind az aktív részvétel, mind a befo-

gadás oldaláról. Az éves színdarabok bemutatására sok iskolában szokás drámanapot tartani, 

máshol az osztálytanító maga választja meg a bemutató időpontját. Az évkörben két időszak 
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különösen alkalmas erre: a farsang és a pünkösd, mely utóbbi az újjászületett közösség ün-

nepe. 

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 megkezdeni az eszközök tudatosítását. Mindez a napi szertartások megélésétől a meg-

mutatkozás örömén át a 12.-es színdarab minden művészetet magába foglaló eseményéig ível, 

ahol a fiatal emberek már saját mondanivalójukat mutatják meg tanáraik segítségével a kö-

zösségnek. 

 

MŰVÉSZETI NEVELÉS/ DRÁMA 1-4. ÉVFOLYAM 

 

1-4. ÉVFOLYAM 

Tematikai egység / fejlesztési cél: 

A kisgyermek számára a világ ugyanúgy egységet alkot, ahogy a görögöket megelőző időkben 

a rítusokban a művészetek, a tudomány és a vallás. Ezért a drámai tevékenységek is szoros 

egységben élnek a többi művészi tevékenységgel. 

A főoktatás ritmikus részében bőségesen nyílik lehetőség a csoportos játékokra, a napi szintű 

gyakorlás pedig lehetővé teszi, hogy az érzékek, az emlékezet, ritmusérzék stb. fejlődését 

célzó gyakorlatok valóban képességeket hozzanak létre. Fontos, hogy a szövegek tanulását 

még mozgás kíséri, ami a gesztus későbbi alapja lesz. A szerepbe lépést természetes módon 

és sokszor metakommunikációval tanulják meg a gyermekek, amikor egy gyertya meggyúj-

tása vagy egy csengő hang jelzi a következő esemény kezdetét. A dráma szempontjából alap-

vetően fontos a rend, a csend jelentősége, a közös mozdulás élménye – ezek képezik alapját a 

későbbi színpadi jelenlétnek. 

 

Órakeret: A főoktatás ritmikus részében. 

 

Előzetes tudás:  

A Waldorf-óvodában az ünnepekhez kapcsolódó dramatikus játékok. 

 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Érzékek, alapképességek fejlesztése. A drámai tevékenység megalapozása, a rend, a csend, a 

szerepbe lépés, a közös mozdulás, a rítus megélése. Közös szövegmondás, szó és mozdulat 

egységének megteremtése. Népi hagyományok megismerése, az évkör ünnepeinek átélése kö-

zös tevékenységen keresztül. Dramatizált történetek előadása. 

 

Követelmények - ismeretek / fejlesztési követelmények 

A játék, beleértve a dramatikus játékokat is, ebben az életkorban a maga természetes formá-

jában fakad a gyermek lényéből. A tanár elsődleges feladata, hogy minőségi táplálékot adjon 

a gyermekek képzeletének, életkornak megfelelő, archetipikus képeket hordozó mesék, legen-

dák, történetek, irodalmi művek, versek feldolgozásával. Emellett – mivel a civilizációs ártal-

mak (a televízió, a filmek, számítógép hatása) rombolják a természetesen meglévő játéktevé-

kenységet – fontos, hogy tudatosan ápolja és védje a játék agressziótól mentes, képzeletre 

épülő, tiszta formáját. A történetek feldolgozásánál érdemes törekedni a kevés, de minél több 
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fantáziával alkalmazható eszközre. A gyermek tudattalanul megtanulja, hogy minden mozza-

natnak jelentősége van. A díszletek, jelmezek egyszerűek, de szépek legyenek. 

Az alsóbb osztályok színdarabjai inkább zenei és mozgásos elemekkel átszőtt dramatikus tör-

ténetmesélésnek tekinthetőek, az igazi drámai erő (konfliktus, katarzis, karakterformálás stb.) 

még csak érintőlegesen van jelen. Fontos, hogy minél több verses-ritmusos szöveggel dolgoz-

zanak a gyerekek, a szövegek nagy részét kórusszerűen recitálják. A darabot az osztálytanító 

választja, esetleg írja. A választást pedagógiai szempontok vezetik. Ilyenkor érdemes átgon-

dolni, van-e olyan erkölcsi természetű probléma (pl. az osztályközösség valamely nehézsége, 

egy gyermek körül kialakult konfliktus stb.), amelynek megoldásában az adott mese mutat, 

mutathat. Van-e olyan fontos eszmei-morális tartalom, amelyet az osztálytanító szeretne mé-

lyen elültetni a gyermekekben. Szempont lehet egy-egy gyermek szerepbe hozása, egy neki 

szóló szerep megélésének jelentősége. A színdarab óriási lehetőség: mélyebb, akarati-érzelmi 

szinten átjárja a közösség minden egyes tagját, a tanulás élményszerű és maradandó formája. 

Az éves színdarab formájának kialakításakor kisiskolás korban törekedni kell a bensőséges-

ségre a helyszín megválasztásában, a nézőtér és a színpad viszonyának kialakításában. Az 

előadás az évben tanultak örömteli megmutatása legyen. 

 

BESZÉDMŰVELÉS 

1. ÉVFOLYAM 

Mivel az utánzás igen erős, a tanár beszédpéldája az első években meghatározó. A mesélés 

legyen epikus (hang, ritmus, gesztus), a kiejtés jól artikulált, a légzés kiegyensúlyozott, a tónus 

meleg. Kerüljük a drámaiságot! A gyerekek a ritmikus részben rövidebb verseket, mondóká-

kat mondanak együtt mindig mozgással (nagy és finom mozgás) kísérve. A ritmus még egyen-

letes belső ritmus (mérő). A betűtanításhoz kapcsolódóan fejlesztjük fonémahallásukat, ké-

pekkel segítve a felismerést. A hallási differenciálás segít a betűtévesztések megelőzésében. 

A tanév során a tanító – ha kell, szakember segítségével – folyamatosan készítsen feljegyzé-

seket a gyermekek beszédállapotáról, fejlődéséről, hogy szükség esetén terápiás tervet készít-

hessenek a következő tanévre. (A súlyosabb beszédhibával küzdő gyermekek terápiája termé-

szetesen hamarabb s megkezdhető.) 

 

2. ÉVFOLYAM 

A gyerekek először állnak az osztály elé, hogy minden héten elmondják a bizonyítványversü-

ket. Ez jó alkalom arra, hogy hétről hétre ápoljuk ezt a folyamatot. Rendszeresen adjunk 

egyéni segítséget a továbblépéshez, hogy év végére tökéletesre csiszolódjon a vers. A ritmikus 

részben a verseket és mondókákat közösen és kisebb csoportokban váltogatva, felelgetve 

mondják a gyerekek. A ritmus már határozottabb, de még mindig nem feszes. Használjuk 

mind a négy alapritmust (jambus, trocheus, anapestus, daktilus). A mérőtől a ritmizálás felé 

az első lépcső a szótaglépés. Közösen végezzenek játékos, belső képekkel instruált hanggya-

korlatokat, támogatva ezzel a tanulók egyéni beszédterápiáját is. 

 

3. ÉVFOLYAM 

Folytatva az előző években megkezdett munkát az év folyamán elérkezik az az időszak, mikor 

az osztály nagy változáson megy keresztül: elérkezik a Rubikon időszaka. Leválva a világról 

kezdik felfedezni a saját hangjukat is. Ez elbizonytalanítja a gyerekeket – ekkor kell rálépniük 
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arra a útra, ami a következő szakaszhoz vezet: a beszéd szépségének érzékelése felé. A ritmi-

kus részben megjelenik a mérő után a hosszú és rövid hangzók adta feszes versritmus, a hang-

erő váltakozása, a lassú és gyors beszéd. Elkezdődnek a beszédakrobatikai mutatványok: a 

nyelvtörők, a versek visszafelé mondása szavanként. A beszédet még mindig mozgással kí-

sérjük, egyre inkább a hang karakterének megfelelő kéz- és lábmozdulatokkal. Megfigyeljük 

a hangok hangulatfestő jellegét. 

 

4. ÉVFOLYAM 

Az életkori sajátosságoknak megfelelően ezen az osztályfokon a legfontosabb feladata a be-

szédművelésnek az alliteráló versmondás elsajátítása. Az akarat és a gondolkodás az érzésen 

keresztül kapcsolódik ily módon össze. Szövegként az Edda (esetleg a Kalevala) egyes részeit 

használjuk, akár eredeti nyelven is. A gyerekek hangereje megnő – ez az állapot a tudatosan 

végzett mássalhangzó-gyakorlatokkal jól kordában tartható. A gyakorlatok során az érthető-

ség, a megformáltság, a folyékonyság és tagoltság egyaránt fontos szempont. 

 

Kapcsolódási pontok 

A színdarab témáját az évben megismert történetek közül érdemes választani. A művészi te-

vékenységek eredményeit – tanult dalok, euritmia gyakorlatok, elkészített tárgyak – belesző-

hetjük az előadásba. 

Ezek bármelyike középpontba is kerülhet. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Rítus, játék, rend, csend és közösségi megmozdulás, természetes játéktevékenység, utánzás és 

képzelet, szerepbe lépés, közös recitálás, szöveg és mozgás egysége. 

 

A fejlesztés várt eredményei 

A gyermek alapvető készségei (emlékezet, önkifejezés) és érzékei fokról fokra fejlődnek. Ké-

pes örömmel és természetesen megmutatkozni a színpadon. Megtanul a közös cselekvésekben 

a szabályokhoz és a közösség tagjaihoz alkalmazkodni. Az előadások során hosszú szöveget 

képes együtt recitálni másokkal, kisebb szövegek önálló elmondására is képes. Ötleteivel se-

gíti a közös munkát. Gesztussal kíséri a szöveget. Tudja a szerepbe lépés jelentőségét, figyel 

a közös mozdulásra, tiszteletben tartja a csend jelentőségét. 

 

5. ÉVFOLYAM 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Az 5. osztály egyik legfontosabb eleme, hogy a gyermekek megismerkednek az antik görög 

kultúrával és történelemmel. A görög ember tudati állapota jól tükrözi az 5. osztályos belső 

fejlődési állapotát. 

A dráma mint önálló műnem ekkor jelenik meg a történelemben, a színház ekkor kristályoso-

dik önálló művészeti ággá. Elsősorban a formáról és nem a tartalomról van szó, hiszen a görög 

drámák szívbe markoló tragikuma vagy harsány komikuma még nem illik az 5. osztályos han-

gulatba (majd 9. osztályban kerül középpontba). Ez az a pillanat azonban, amikor a kórusból 

kiválik a színész, a gyermekben ettől kezdve jelenik meg az igény a tudatosabb játékra, az 

önmagára való rátekintésre. 
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Órakeret: A főoktatás ritmikus részébe integráltan. 

Előzetes tudás 

Az alsóbb osztályokban átélt előadások élménye, a gyakorlatok eredményei a képességek fej-

lődésében. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

A memória fejlesztése, a harmónia, a belső mozgékonyság kiteljesítése a játékok során és az 

éves előadásban, a karból való kilépés, önállóság pillanatának első megélése. 

Követelmények - ismeretek / fejlesztési követelmények 

A kifejezett hangerő, tempó, hangmagasság gyakorlatok 5., de inkább 6. osztálytól ajánlottak. 

Különösen ajánlottak a ritmusérzéket és a memória fejlesztését célzó gyakorlatok. 

Az 5. osztályos záró színdarabban bármelyik tanult kultúrkorszak történetei megjeleníthetőek, 

de az irodalom epochán tanultakból (pl. János vitéz) is választhatunk témát. Mindenképpen 

mérvadó a görög színház formája, ahol a kórusban mondott szövegek mellett hangsúlyosab-

ban megjelenik az egyéni játék; a tánc, a zene, az euritmia szerves része az előadásnak. A 

gyermekek mozgásának ösztönös harmóniája és szépségére építhetünk. A görög drámában 

megjelenik a monológ-dialógus-kar hármas tagoltsága, erre a felépítésre lehet alapozni bár-

milyen témájú előadásban. 

 

BESZÉDMŰVELÉS 

A tíz-tizenegy éves gyermek szívesen foglalkozik beszéde művelésével, örömét leli megtalált 

új hangjában, megerősíti, hogy képes uralni azt. Az új reggeli fohász megtanulásakor már 

tudatosabban vezethetjük be a gyerekeket az ilyen típusú szövegek feldolgozásába. A törté-

nelem epochához kapcsolódva régi kultúrák hangján szólaltathatunk meg archaikus imákat. 

A légzést harmonizáló lépésgyakorlattal készítjük elő, majd a görög epochához érve teljesít-

jük ki a hexameter-gyakorlatokat. 

Szövegként Homérosz Odüsszeiáját használjuk görögül és magyarul, majd egyéb ókori iroda-

lommal egészíthetjük ki ezt. 

 

Kapcsolódási pontok 

Történelem és irodalom epochák tananyaga a darabválasztásánál, az egyéb művészeti tantár-

gyak az előadás megformálásában. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Harmónia, egység, monológ, dialógus, kórus és színész kapcsolata. 

A fejlesztés várt eredményei 

A gyermekben harmonikusan továbbfejlődik az előadói képesség, az önkifejezés igénye átlépi 

a közösségi határt, önálló szerepformálásra egyre inkább alkalmassá válik. 

 

6. ÉVFOLYAM 

 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A 6. osztályban hangsúlyossá válik az önállóság és az éberség, amit gyakorlatokkal lehet fej-

leszteni. 
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A koncentrációs és figyelemgyakorlatok egyre nagyobb teret kapnak. Fontossá válik az ön-

érvé- 

nyesítés; a küzdelem, a konfliktus mint fogalom itt vezethető be. A jelenetek, improvizációk 

megbeszélése, a külső nézőpont („ne takarj!”, „kifelé játssz!” stb.) tudatosítása is hangsúlyo-

sabbá válik. A mozgás és mozdulatlanság (pl. szobros játékok), a hang és a csönd a ritmus és 

tempó megteremtésének alapja. A gyerekek vitakedve nagy ebben a korban, erre építve beve-

zethetünk retorikai alapfogalmakat és gyakorlatokat. A középső négy érzékre irányuló gya-

korlatok fontosak, de az alsó érzékeket is tovább csiszolhatjuk összetettebb feladatokon ke-

resztül (pl. botos egyensúlygyakorlatok). 

 

Órakeret: A főoktatás ritmikus részébe integráltan. 

Előzetes tudás 

Az alsóbb osztályokban átélt előadások élménye, a gyakorlatok eredményei a képességek fej-

lődésében. A monológ, dialógus, kar szerepének megérzése. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Az éberség növekedésének elősegítése, az önreflekxió képességének megalapozása, a szín-

padi tér alapfogalmainak megértése, a konflitus mint pozitív erő megélése. 

Követelmények - ismeretek / fejlesztési követelmények 

6. osztálytól fontos a gesztusok és a hang energiájának, intenzitásának megteremtése, a játék-

bátorság erősítése, hiszen a kamaszkor előtti utolsó pillanatban vagyunk, amikor majd egyre 

nehezebbé válik a megmutatkozás. 

 

BESZÉDMŰVELÉS 

3. szakasz (6-8. osztály) a beszéd hatalmának megérzése, amikor fokozatosan tudatosul a ka-

masz-korba lépő ifjú emberben, hogy beszédét uralni, céljának megfelelően használni tudja. 

 

Ez az osztály átmenet a vezetettségből az önállóság felé. A tanulók leválnak tanítójuk beszé-

déről, gesztusairól. A légzésük mostanra beállt a felnőtt pulzus: légzés 4:1 arányú légzésre, de 

még mindig nem jött el a direkt légzőgyakorlatok ideje. Fontos az intenzív munka, amely 

során jó, ha lehetőséget kapnak önálló gyakorlásra, gyakorlatok kitalálására és azok megosz-

tására. Jól működnek a régi mássalhangzó-gyakorlatok, de most pármunkában: egymást ja-

vítva, segítve. A különböző ritmusú versmondást kiegészíthetik osztinátós mozgásgyakorla-

tokkal. A lírai versek mellett jelenjenek meg rövid epikus művek is, de a drámai hangvétel 

még nem ennek a korosztálynak való. A római történelem kapcsán foglalkozunk a retorika 

egyes elemeivel (lelkesítő beszéd és vita). Előtérbe kerül a mondat és szöveg szerkesztése, és 

ehhez kapcsolódóan a beszéd dallama, tagolása, a szünetek jelentősége. 

 

Kapcsolódási pontok 

Történelem és irodalom epochák tananyaga a darabválasztásánál, az egyéb művészeti tantár-

gyak az előadás megformálásában. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Önállóság, külső nézőpont megjelenése, ritmus és tempó, erő, egyensúly kint és bent között, 

tagolás, retorika, vita. 
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A fejlesztés várt eredményei 

A gyermek éberségének, önállóságának növekedésével nagyobb hangsúly kerül az egyéni já-

tékra. A jelenlét a drámai helyzetben segít az önmagára ébredésben. A konfliktus mint pozitív 

fogalom és mint játéklehetőség segít az önérvényesítés helyes módjának megtanulásában. A 

külső nézőpontra ráérezve megérti a színpadi tér sajátos törvényeit. Megtanulja értékelni saját 

és társai munkáját. Belső kifejező ereje növekszik. 

 

7. ÉVFOLYAM 

 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

A drámai hangvétel természetesen jelenik meg a hetedikesek közt ébredő antipátia és szimpá-

tia heves hullámzásában. Most érkezett el az idő, hogy „kölcsönvett” irodalmi szövegekkel 

belehelyezkedve mások szélsőséges érzéseibe drámain megnyilvánuljanak. 

A karakterformálás előtérbe kerül. A kamaszodó gyermek egyre kritikusabban nézi a világot 

maga körül, felfedezi a jellemhibákat. Ennek az élménynek a feldolgozásában sokat segít a 

karakterekkel való foglalkozás és a humor oldó ereje. Mind a jellem-, mind a helyzetkomikum 

megismerése fontos. Egyre többet bízhatunk a fantáziára, ezért a rögtönzés szerepe megnő. 

Órakeret: A dráma a főoktatás ritmikus részébe integráltan van jelen. 

Előzetes tudás 

A görög színházi forma, monológ, dialógus, kar szerepe, konfliktus, külső nézőpont, jelenetek 

megbeszélése. 

Tantárgyi fejlesztési célok 

Cél a jelenet fogalmának megismerése, az improvizációs képesség kibontakoztatása, a lelki-

állapotok, karakterek differenciáltabb megformálása, a stílusérzék fejlesztése, a dramaturgia 

alapfogalmainak megismerése, a kritikai érzék pozitív irányú gyakorlása, a kapcsolatteremtés 

ápolása. 

Követelmények - ismeretek / fejlesztési követelmények 

A fantáziára építve gyakoroljuk helyszínek, tárgyak, típusok megteremtését improvizációk-

ban. 

A karakterek formálásánál a stílusérzékre alapozhatunk. Megjelenik az érzelmek és lelkiálla-

potok kifejezése a mozgás- és beszédstílusban. A stiláris mozgékonyságra építve a paródia 

központi szerepet kaphat. Humorral oldva a jelenetek megbeszélésében a kritika kultúrája és 

az önismeret is megjelenik. 

A jele-netek adott szempont szerinti megfigyelése, a nézőre tett hatás visszajelzése, a minőség 

iránti igény – a gyermekek érettségi szintjének megfelelő formában – nagyon fontos. Mind-

ezek alapja lehet a bizalomra épülő, páros és csoportos játékok bevezetése, ahol a gyermek 

megtanul visszajelzést adni társának. Az érintés, érintkezés – fizikai és lelki síkon is – egyre 

nehezebb, különösen fiúk és lányok között. A páros gyakorlatok és bizalomjátékok ebben se-

gítséget nyújtanak. Az év végi színdarab alapja lehet improvizációsorból épített cselekmény 

vagy feldolgozhatunk adott témát improvizatív eszközökkel. A fantázia szárnyalhat, ugyan-

akkor megismerhetik azokat a korlátokat, amelyeket a dráma szerkezeti egységei – bevezetés, 

fordulat, kibontakozás, tetőpont, megoldás –szabnak. Tisztázódik a jelenet fogalma. Kiváló 

lehetőséget ad minderre a commedia dell'arte megismerése, amely egyben a történelmi epocha 

anyagához is kapcsolódik. 
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Ajánlott darabok: Varázsfuvola, Baumarchais, Goldoni, Gozzi, mesejátékok, commedia 

dell'arte, reneszánsz darabok és darabrészletek stb. Idegen nyelvű darab előadásával is érde-

mes próbálkozni. 

 

BESZÉDKÉPZÉS 

Jól jönnek a balladák, erősebb hangvételű versek. Mivel nagyon különbözőek a diákok, igyek-

szünk lehetőséget teremteni nekik, hogy kiválaszthassák kedvenc verseiket (saját versgyűjtő 

füzet), majd bizonyos időközönként, azokat összefűzve előadják az iskola közösségének. Igé-

nyük a pontos, személyre szabott segítség, de ez mindig építő, előremutató kell, hogy legyen. 

A testükben zajló elnehezedés a beszédszerveiket is érinti, ezért különösen fontos, „emberfor-

máló” a mássalhangzó-gyakorlatok végzése. 

A mássalhangzókat a négy elemhez kapcsolódóan csoportosítva gyakoroljuk (tűz – réshan-

gok; víz – oldalréshang; föld – zárhangok; levegő – pergő hang). 

 

Kapcsolódási pontok 

Irodalmi szövegek feldolgozásával vagy tanítási dráma formájában kapcsolódhatunk a főtaní-

táshoz. A művészeti órákon tanultak továbbra is megjelenhetnek a darab előadásában. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Árnyalt önkifejezés, karakter, dramaturgiai egységek, stílus, páros és bizalomgyakorlatok, 

személyre szabott segítség, reflexió és önreflexió. 

A fejlesztés várt eredményei 

A gyermek legyen képes önálló karakterformálásra, stílusérzékének kibontakoztatására, imp-

rovizációk során helyszínek, tárgyak, típusok érzékeltetésére, tudjon irodalmi szöveggel dol-

gozni, ismerje meg a dramaturgiai egységek és a jelenet fogalmát. Kritikai érzékét tanulja meg 

a jobbítás szándékával használni. Képes legyen kapcsolatot teremteni társaival, visszajelzést 

adni gyakorlatok során. 

 

8. ÉVFOLYAM 

 

Tematikai egység / fejlesztési cél 

Ez az év lehetőség az összegzésre. Az órákon az eddig megismert eszközök összekapcsolása, 

elmélyítése történik. Az érzelmi hullámzás rövid időre nyugvó pontra jut, a diákok sokkal 

inkább uralni tudják érzéseiket, mint az előző évben. Kedvelik a szerepjátékokat, szívesen 

próbálják ki magukat különböző karakterekben. Az év végi záró színdarab, amely egy teljes 

dráma színpadra állítása, jelentős esemény az osztály és 

az iskolai közösség életében is. 

Órakeret 

Lehet heti rendszerességgel drámaóra, bontott csoportban, vagy elképzelhető a ritmikus rész-

ben epocha-szerűen dolgozni. Az órákat esetleg már tarthatja szaktanár, aki a színdarab meg-

formálásában is segíthet. 

Előzetes tudás 

A görög színházi forma, monológ, dialógus, kar szerepe, konfliktus, külső nézőpont, jelenetek 

megbeszélése, a jelenet, dramaturgiai egységek, karakter fogalmának ismerete. 
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Tantárgyi fejlesztési célok 

Az eddig tanultak összegzése, egy teljes alkotási folyamat átélése. 

Követelmények - ismeretek / fejlesztési követelmények 

A darabválasztás az osztálytanító feladata, az együtt töltött nyolc évben olyan alapossággal 

megismerte az osztályt, hogy bátran építhet intuícióira. Természetesen ehhez sokat kell be-

szélgetnie a gyerekekkel és figyelembe vennie érdeklődésüket. A szereposztás végső eldön-

tése is az ő feladata, de a gyerekeket egyre inkább partnerként kell kezelni, fontos kikérni 

véleményüket, teret adni ötleteiknek. Szempont lehet annak átgondolása, hogy valakinek 

olyan szerepet ad, ami a gyermek alapkarakteréhez, vérmérsékletéhez illik, vagy épp az ellen-

kezőjét. A nyolcadikos záró színdarabnál a pedagógiai szempont az elsődleges, de művészi 

színvonal elérésének jelentősége van. Fontos, hogy a tanárok csoportja segítse az osztálytaní-

tót, a díszletek és a jelmezek kialakításában a kézműves és kézimunkatanár, a mozgásban az 

euritmista, a rendezésben a drámatanár. Ez mintát ad a gyerekeknek és előremutat a felső 

tagozat felé. Ebben az életkorban indokolt a gyerekek vágya a komolyabb színházi háttér, 

világítás, színpad stb. megteremtésére, azonban számolni kell vele, hogy ez legalább annyira 

fárasztó, mint amennyire érdekes. Mindenképpen érdemes a kőszínház, a világítás stb. törté-

neti és technikai hátterét is megismerniük, hogy átlássák, mi történik velük. Ajánlott szakem-

ber bevonása. Több előadás is lehetséges, de figyelni kell rá, hogy öröm maradjon a játék. 

A felkészülés folyamán ajánlott színdarabok nézése, közös megbeszélése. 

Színházi előadások megtekintése és megbeszélése nagyban támogatja az év munkáját. 

Ajánlott darabok: Shakespeare, Molière drámái, Vörösmarty: Csongor és Tünde, magyar szín-

művek 

(pl. Kisfaludy Károly, Szigligeti Ede művei). 

 

Beszédművelés 

A lelki tartásokhoz kapcsolódóan foglalkozzunk most a magánhangzókkal. Az elmúlt évek 

munkája mostanra beérett: tudatosan képesek használni hangjukat (hangszín, hangerő), rit-

musváltásokkal jól tagolják a szépen artikulált szöveget, így készen állnak a 8. év végi drá-

maelőadásra. Az éves munka előadások előkészítéseként ebben az évben is hangsúlyosan fog-

lalkozunk a retorika egyes elemeivel 

(meggyőzés, érvelés), a testbeszéddel. 

Kapcsolódási pontok 

A nyolcadikos színdarab összművészeti alkotás, amelyben szoros együttműködés történik a 

művészeti tárgyak között. Színdarabok olvasása, értelmezése történhet az irodalomórák kere-

tében is. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Kiteljesedés, összművészet, teljes alkotó folyamat pedagógiai szempontok átgondolásával, 

kőszínház, színháztechnika megismerése. 

A fejlesztés várt eredményei 

A gyermek váljon képessé egy teljes művészi folyamatban való aktív, kitartó részvételre, 

együttműködni közösségével egy cél érdekében. Különböző területeken szerzett képességeit 

tudja kamatoztatni, legyen képes szerepének megformálására, ebben másokkal való együtt-

működésre, legyen tisztában a színházi alapfogalmakkal. 
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9-12. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok: 

 A dráma az első nyolc osztályban a tanítás szerves részeként beépül a főoktatásba. A dra-

matizált szövegek előadása már alsóbb osztályokban teljesen általános. A gyermekek saját 

bizonyítványverseikkel is folyamatosan szerepelnek osztályuk előtt. Az osztálytanító igyek-

szik tudatosan megszólítani minden egyes diákot a rá osztott feladatokkal. Hó-, illetve év-

szakünnepek vagy esetleges év végi záró darabok is mindig kiváló lehetőséget adnak egy - 

egy osztályközösségnek a megnyilvánulásra. Az osztálytanító egyik legnagyobb, súlyozásra 

sok alkalmat adó lehetősége az általános gyakorlatként meglévő, nyolcadik osztályos záró 

előadás. Mondhatjuk, hogy aki első nyolc évét Waldorf-iskolában töltötte el, valamelyes 

„színpadi gyakorlattal” lép a kilencedik évfolyamba.  

A drámaórák egyik feladata tehát kontinuitás fenntartása: egy meglévő, az énfejlődésre tu-

datosan hatni akaró, pozitív „drámai tevékenység” megőrzése. A színművészet eszközeit a 

kamaszkori én-keresés szolgálatába kívánja állítani, ezáltal is alapozni a diákok fizikai-lelki-

szellemi egyensúlyát. Hangsúlyozandó viszont, hogy tisztán pedagógiai feladatai vannak a 

Waldorf-iskolában: nem színészmesterséget tanítunk. Sok-sok az egyénre és (ezáltal is) a kö-

zösségi együttműködés fejlesztésére irányuló szerepe lehet. Ezek közül néhány feladata a 

tantárgynak:  

• A figyelem iskolázása. 
• A beleérző képesség, a kreativitás, valamint a világ és a saját magunk felé irányuló érzé-

kenység fokozása.  
• A szép a világhoz, az élethez való művészi hozzáállással.  
• Elmerülni a világirodalom remekeiben, egy-egy kiemelkedő művész életében.  
• A színpadi tér, a benne lévők és a kívülállók viszonyának, dinamikájának megtapaszta-

lása.  
• A beszéd és a harmonikus mozgás kialakítása, a verbális és fizikai kifejezőképesség ár-

nyalása.  
• De: a színészet iránt kimondottan érdeklődő, vagy abban tehetséges diákok felismerése 

és további művészi útjuk egyengetése is.  
Az egyik legáltalánosabban alkalmazható eszköz, ami különböző osztályfokon természetesen 

más és más szereppel bír: a fizikai és lelki rugalmasságot építő improvizációk, helyzetgyakor-

latok. A beszédgyakorlatok, valamint különböző művek monológjainak megtanulása, jelene-

teinek feldolgozása mind-mind általánosan alkalmazottak. Az elmélyülésre nagy lehetőséget 

adnak a Bothmer - gimnasztika gyakorlatai. S természetesen a legkülönfélébb csoportjátékok 

és egyéb humoros feladatok is mindig részei a gyakorlatoknak. Általános követelményként 

minden egyes diáktól elvárható a gyakorlatokban való részvétel, a folyamatok tiszteletben 

tartása és követése. A 12. osztály záródarabjának az egyik legnagyobb feladata és lehetősége 

is, hogy annak előkészítésében minden diák vegyen részt: akár a 

„színpadon”, akár a „színfalak mögött”.   

 

9. OSZTÁLY   

Általános célok; a dráma szerepe a kompetenciák kialakításában:  
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A dráma hatásos művészetpedagógiai tevékenység. Olyan alapkompetenciák fejlesztésében 

vesz részt, mint a kommunikáció, az együttműködés, az önkifejezés, kreativitás, felelősség-

tudat, szépség iránti fogékonyság, nyitottság a világra. Ezek további kompetenciákat alapoz-

nak, például a kulturális, a személyközi, a vállalkozói kompetenciákat. Tehát a drámajátékok 

során nem színművészeket nevelünk, nem kis színészeket formálunk, hanem e sajátos tevé-

kenységformák által bontjuk ki a minden gyermekben szunnyadó erőt saját maga kibontá-

sára, életcéljainak megvalósítására.  

A dráma a testi kifejezőképesség gyakorlásával hat az érzékelő szervek fejlesztésére, a térbeli 

tájékozódó képességre, a mozgás harmóniájára. Az önkifejezés pontosságára törekvéssel a 

verbális és nonverbális eszköztár fejlődik. A beszéd tisztasága is odafigyelünk.  

 A dráma közösségi tevékenység is, így elősegíti a az empatikus képességek fejlesztését, a 

kooperációt, a másikra való odafigyelés igényét. A szabálytartással tudatosítja a közösségi 

együttélés szabályait, a kapcsolatteremtés és – építés fontosságát. Hat ezáltal a gyermek 

morális fejlődésére. Segít abban is, hogy a tanuló belső értékeit konstruktívan tudja a közös-

ség javára fordítani.  

A diákok az önkifejezés egyik lehetőségeként tekintenek a drámaórára. A humorral megélt 

pillanatok élménnyé varázsolják az órákat többnyire. Az őszinteség, a jelenlét hitele, az 

ítéleterő igénye teszi vonzóvá a tárgyat azok számára is, akik nem szeretnek megnyílni még 

ismerős közegben sem  

A dráma, mint tantárgy szorosan kapcsolódik más művészi és testi nevelést szolgáló terüle-

tekkel, így az irodalommal, a beszédműveléssel, az euritmiával, a testneveléssel, a zenével, 

a mesterségekkel, a képzőművészettel.  

 

Fejlesztési területek:  

• érzékelés:            
• komplex érzékelési gyakorlatok, térformálás, ritmusérzék fejlesztés  
• kifejezőkészség:  
• beszédgyakorlatok, mozgásgyakorlatok, önismereti gyakorlatok, 
• hangulatok, helyzetek, fogalmak, érzések pontos kifejezése       
• együttműködés: 
• feszültségteremtés és oldás, metakommunikációs gyakorlatok,  
• Szabályok tiszteletben tartása, érdeklődés a másik megoldása iránt.  
Empátia a tőlünk idegen irányába, visszacsatolás, jelzés elfogadása.  
Közös tervezés és kivitelezés  
• tudatosság:   
• az alkotófolyamat lépéseinek átélése, megértése  
• alkotó tevékenység:  
• improvizációk jelenetből, karakterből, helyzetből, mozgásból,                                         
• kapcsolatrendszerből, tárgyból, jelenetvázlatból 
• szerkesztett munka versekből, jelenetből, darabrészlet alapján,   
• produkciós munka: teljes színházi előadás létrehozása  
Befogadás, értelmezés: a dráma mű nembeli sajátosságai, dramaturgiai és színházelméleti 

alapfogalmak, látott színházi előadások értelmezése, elemzése, a színházi hatás alapvető esz-



258 

 

közeinek ismerete: akció- dikció-szcenika díszlet-jelmez összefüggései, színháztörténet na-

gyobb korszakainak megismerése, néhány jelentős alkotó megismerése, kortárs dráma és 

színházművészet alapszintű megismerése  

A fejlesztési területek elmélyítése fokozatosan történik. Élményre épülő fogalomtisztázás va-

lósul meg az órák során.  

 

Témakörök:  

- csoportos játékok: - érzékfejlesztő gyakorlatok  
- koncentrációsgyakorlatok, figyelem fejlesztő gyakorlatok  
- térbeli tájékozódást erősítő gyakorlatok  
- memóriafejlesztő gyakorlatok  
- ritmusjátékok  
- utánzáson és fantázián alapuló mozgásgyakorlatok  
- improvizációs gyakorlatok: - mímes improvizáció  
- szöveges improvizáció  
- egyéni és csoportos rögtönző gyakorlatok zenére, motívumra  
- jelenetalkotás:  
- történet mozgássorból  
- ünnepkör jellegzetes hagyományai  
- tanítási dráma  
- a színház formanyelvének megismerése:  

- színházi előadások látogatása, megbeszéléssel      
- színházi előadás létrehozása próbafolyamatokkal  
- nézői szerepre nevelés                                                               
- stílusok, alkotók megismerése  
 

Tematikai egység / fejlesztési cél_  

Az adott évfolyam tanulóinak életkori sajátosságára jellemző a polaritás. Kritikusan szemlélik 

a világot maguk körül, önmagukhoz is így közelednek. A kifejezés nehézséget jelent, érzik a 

szavak pontatlanságát. Akaratán keresztül közelít, vagy nem közelít a feladathoz, nem intel-

lektuálisan akarja megérteni, hanem cselekvés által akarja átélni a világot.  

Ismerkedő gyakorlatok, koncentrációs gyakorlatok, lazító gyakorlatok, testtudat erősítő gya-

korlatok, beszédművelésbe illeszthető beszédgyakorlatok hasi és rekeszizom légzéssel, arti-

kulációs gyakorlatokkal, ritmusgyakorlatokkal. Memoriterek. Improvizációs helyzetgyakorla-

tok, svéd gyermekversek illusztrációi, szöveges jelenetek, egy darab színrevitele. 

 

Órakeret: heti 1 óra 

Előzetes tudás  

Nyolcadik osztályban egy színdarab színre vitele.  

Tantárgyi fejlesztési célok  

A diákok alapvető létélménye a belső gát megélése. Ezeknek a katarzisszerű átlépése, a féle-

lem határok lebontása a drámaórai gyakorlatok egyik célja. A szabályalakító és szabálytartó 

játékok, a páros és a csoportos gyakorlatok, a hívásra épülő feladatok segítenek a figyelem 

és a kooperáció megtartásában. A testi jó közérzet megteremtéséhez a megfelelő testtartást, 
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a mímes mozgásokat, a gesztusok és mozdulatok tárházát alkalmazzuk. A koncentráció-éber-

ség fejleszthető a jelenlét pontos, minden érzéket megkövetelő igényével. A jeleneteket nem 

elemző módon értelmezzük, csupán megbeszéljük, mi az érthető, mi a releváns s mi nem.  

 

Követelmények - ismeretek/ fejlesztési követelmények  

Az órákon, a gyakorlatokon való aktív részvétel szükséges. Követelmény a beszédgyakorlatok 

irodalmi alapjainak a megtanulása. A közös játékok alkalmával hétköznapi témák és irodalmi 

feldolgozások egyaránt szóba jönnek. Alapvető a „mágikus krétakör” felismerése, azaz hogy 

ne játsszunk ki, ne figyeljünk ki, hisz a színházi teret a közös figyelem, a szabályok betartása 

teremti meg. A bemutató témája a csoport koherenciájától, érettségétől s érdeklődési köré-

től függ.  

Kapcsolódási pontok  

Irodalom: a drámai műnem megismerése, drámai szerkezet, katarzis, jellemkomikum és 

helyzetkomikum, humorfajták, színházi terek kialakítása, a görög színház, a reneszánsz szín-

ház és a klasszicista színház hagyományai egy –egy alkotó megismerésével Zene: improvizá-

ciós építkezés  

Kulcsfogalmak  

Gesztus, mimika, improvizáció, konfliktus, akció, dikció, fordulat, erő, akarat, tragikum, ko-

mikum, rugalmasság, katarzis, színházi tér, szabálytudat,   

A fejlesztés várt eredményei  

A szabálytudat erősödjön, tudatosodjék a gesztushasználat és a térszervezés. A komikum és 

a tragikum minőségeit éljék át. A produkciós munkában aktívan és önállóan vegyenek részt. 

A gyakorlatokban is legyenek aktívak! A drámai műnem fogalmait és a felmerülő egyéb szak-

szavakat ismerjék fel, alkalmazzák!  

 

 

10. OSZTÁLY  

 

Általános szempontok:  

A drámatanár helyzete megkönnyebbedik a tízedik évfolyamon. Az az egyoldalú csoporttu-

dat, ami kilencedikben jellemezte őket megszűnőben van. Szívesebben fejtik ki véleményü-

ket, „közelebb” léptek már jövendő önmagukhoz – a megnyilvánulásaikra a kapott válaszre-

akciók a függetlenség érzetét keltik bennük. Mindez azonban még a nélkül történik, hogy 

képesek lennének önállóan megtalálni és megállni a helyüket. A tízedik évfolyam egyik leg-

nagyobb kihívása az, hogy honnan lehet meríteni az erőt a (diákok számára is láthatóan!), 

fontos célok eléréséhez. Éppen ezért feladat lehet (!) egy osztály- vagy csoportelőadás meg-

valósítása. Ezt az adott osztály „állapota” dönti el.  

Fontos figyelmet külön fordítani fiúk és a lányok közötti különbségre: ez most már nem a 

felszínen zajló ellentétekben fejeződik ki (mint esetleg a középtagozaton), hanem a mélyben, 

az egymást kereső, csak finoman érzékelhető „mozdulatokban”. Gesztusokat, a társadalom-

ban hasznos gesztusokat kell találnunk hozzá a drámaórákon. Ha sikerült kilencedik osztály-
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ban valamiféle belső figyelmet és (egyben fegyelmet) is elérnünk, most a közös együttmun-

kálkodás felé kell megtenni az első komolyabb lépéseket. A legtöbb, amit elérhetünk, hogy a 

diákok megérzik a közös munkálkodás előrelendítő erejét. Talán mindegy, hogy ezt az egész 

osztályt mozgósító előadással vagy játékokkal érjük el.  

 

Célok:  

• A kilencedikben meglelt, megteremtett jelenlétet koronázza meg a szó.  
• Mozgásban a szó: a beszélgetés születésének megtapasztalása.  
• Jelenetek megtanulása, esetleg az egész osztályt felölelő darab előadása.  
• A dráma. Különböző stílusjegyek feltérképezése.  
• Ezek megjelenítése a színpadon: a kellékes, a jelmez 
• és díszlettervező munkájával való ismerkedés.  
• A bemutatandó darabban minden diák vegyen részt.   
• A gyakorlatokhoz (és az előadáshoz) elengedhetetlen a szövegtudás.  
 

Javasolt témakörök:  

A költészet, a magány erejének megjelenítése.   

Emberi szó a térben.   

Improvizációk, melyek a szereplők közti párbeszédekre épülnek.  

Mozgás- és beszédgyakorlatok az előadandó jelenetekre vagy darabra épülve. Költői írásgya-

korlatok: kreatív írás.  

 

Felhasználható irodalom:  

• Mihail Csehov drámagyakorlatai.  

• Raymond Queneau: Stílusgyakorlatok.  

• Shakespeare egy tragédiája és egy komédiája: (Hamlet és a Szentivánéji álom; Lear ki-

rály és a Makrancos hölgy.)  

 

11. OSZTÁLY  

 

Általános szempontok:  

A drámaórák egyik feladata a kontinuitás fenntartása: egy meglévő, az énfejlődésre tudato-

san hatni akaró, pozitív „drámai tevékenység” megőrzése. A színművészet eszközeit a ka-

maszkori én-keresés szolgálatába kívánja állítani, ezáltal is alapozni a diákok fizikai – lelki - 

szellemi egyensúlyát. Hangsúlyozandó viszont, hogy tisztán pedagógiai feladatai vannak a 

Waldorf iskolában: nem színészmesterséget tanítunk. Sok-sok az egyénre és (ezáltal is) a kö-

zösségi együttműködés fejlesztésére irányuló szerepe lehet. Ezek közül néhány feladata a 

tantárgynak: -A figyelem iskolázása.  

- A beleérző képesség, a kreativitás, valamint a világ és a saját magunk felé irányuló érzé-
kenység fokozása.  

- A szép a világhoz, az élethez való művészi hozzáállással.  
- Elmerülni a világirodalom remekeiben, egy-egy kiemelkedő művész életében.  
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- A színpadi tér, a benne lévők és a kívülállók viszonyának, dinamikájának megtapaszta-
lása.  

- A beszéd és a harmonikus mozgás kialakítása, a verbális és fizikai kifejezőképesség ár-
nyalása.  

- De: a színészet iránt kimondottan érdeklődő, vagy abban tehetséges diákok felismerése 
és további művészi útjuk egyengetése is.  

Az egyik legáltalánosabban alkalmazható eszköz, ami különböző osztályfokon természetesen 

más és más szereppel bír: a fizikai és lelki rugalmasságot építő improvizációk, helyzetgyakor-

latok. A beszédgyakorlatok, valamint különböző művek monológjainak megtanulása, jelene-

teinek feldolgozása mind-mind általánosan alkalmazottak. S természetesen a legkülönfélébb 

csoportjátékok és egyéb humoros feladatok is mindig részei a gyakorlatoknak.  

Általános követelményként minden egyes diáktól elvárható a gyakorlatokban való részvétel, 

a folyamatok tiszteletben tartása és követése. A memoriterek megtanulása, szabálykövető 

játékfelfogás, a másik felé való odafordulás, a szerepek megtanulása, együttműködés.  

A tizenegyedik osztályos diákok összetetten, az emberi lelki folyamatoktól áthatottan, mégis 

növekvő objektivitással szemlélik a világot. Növekszik szociális érzékenységük: s ennek fej-

lesztése a drámaórák elsőrendű feladata is. El kell jutniuk erre az időszakra a már „elfele-

dett”, s újra megélt mélyebb közösségi élményekig. Ebből is táplálkozva kell megformálniuk, 

erősíteniük ´én´-jüket. Megélhető most már számukra, hogy egyensúlyban lévő személyisé-

gükkel illeszkednek leghasznosabban a közösségbe. Most is összefüggésben áll mindez a ma-

gyar órák és történelemórák európai „énkereső” kérdésfelvetésével, vagy az Euritmia órák 

éves munkafeladataival és a Bothmer - gimnasztika egyénre összpontosító gyakorlataival. 

Mind-mind a szociális felelősségről és annak vállalásáról szól. 

 

Célok:  

• Előadni valamit nyilvánosan.  
• (Meg) keresni a társművészetekkel való együttműködés formáját.  
• Egy, a színházzal, színjátszással kapcsolatban levő művész életrajza (szóban, írásban és 

valamilyen művészi eszközzel megközelítve).  
• Színházi szakemberekkel és munkájukkal való ismerkedés  
 

Javasolt témakörök:  

• Egyedül a színen: vallomások.   
• Társművészetekkel való együttműködés.  
• Az egyén megalkotása az adott (szín) térben.  
• Koncentrált alkotó folyamatok kisebb csoportokban dolgozva.  
• Írásban tehetséges diákok műveinek felhasználása.  
• A színészmesterségben való elmélyülés, továbbpróbálgatás, az igényes szerepformálás 

felé haladva.  
• Monológok vagy egyfelvonásosok színrevitele, esetleg különböző társművészetekkel 

(zene, festészet, tánc, stb.) ún. performance–ok szervezése.  
• A „bohócsággal” való ismerkedés.  
• A négy alap gesztus (magához húz, eltol magától, ledob, felemel), képzelt központok 

és  testrészek: Csehov gyakorlatai.  
•   Keserű, savanyú és édes, mint szerepformáló eszközök.  
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Felhasználható irodalom:  

Modern drámaírók művei: Thornton Wilder: Egyfelvonásosok / Henrik Ibsen: Babaház / Ba-

lázs Béla: Egyfelvonásosok.  

A monológokat a diákoktól függően kell választani, őket is bevonva a megfelelő kihívással 

kecsegtető szerep megtalálásába.  

 

12. OSZTÁLY  

 

Általános szempontok:  DRÁMABEMUTATÓ 

 

Célok és feladatok:  

Ahogy több más tantárgynál is a 12. év részben a visszatekintés, összegzés, rendszerezés éve. 

S amint minden hol másutt is, itt is meg kell találni az előrevivő utakat. Ennek szellemében 

kell folytatni már beavatottként az ismert drámagyakorlatokat, mint az egyén egyensúlyba 

hozásának eszközeit: ezáltal is mintegy bemelegítve az előttünk álló feladatokra. Ennek szel-

lemében kell az egész osztálynak megkeresni a tizenkettedikes záródarabhoz a közös(!) utat. 

S ez utóbbi az, aminek a szolgálatába állnak az éves drámaórák.  

A 12. osztály tanulmányainak lezárására egy nyilvános előadással készül. Egy egész estét be-

töltő színdarabot (operát, musicalt, vagy kabarét) „készítenek közösen”.  

 

Javasolt témakörök:  

• A diákoknak a lehető legönállóbban kell megszervezniük az előadást, nemcsak saját 
szerepüket kell megtanulniuk, hanem kisebb csoportokban a teljes előadást meg kell 
szervezniük, és ezért a felelősséget is magukra kell vállalniuk.   

• A cél az, hogy legkésőbb a bemutató estéjére olyan szintre jussanak, hogy az osztály 
önállóan működő zenekarhoz hasonlatosan, karmester nélkül turnéra indulhasson.   

• Előkészítő és kísérő csoportok, eseti tanári felügyelet mellett a sikeres előadás min-
den részletét kidolgozzák, és felelősségteljesen kivitelezik (pl. világítás, díszletek, de-
korációk, kellékek, kosztümök, álarcok, zene, hangeffektusok, reklámozás, grafikák, 
plakátok, fényképek, programtervezés, dramaturgia, rendezés, időtervezés, lebonyo-
lítás szervezés, pénztár, ügyelet, csoportirányítás, súgás, színek átrendezése stb.).   

• Ezt az osztályszíndarabot a Waldorf-iskolában az anyanyelv tanítás csúcspontjának 
tekintjük. A diákokban nemcsak a szöveg elméleti megértése alakul ki, hanem azt 
gesztikulálással, mimikával, és beszéddel, hanglejtésekkel is ki kell fejezniük.  

• Az anyanyelvi tanítás során a megelőző évek összes gyakorlása hasznukra válik a diá-
koknak e feladat teljesítésekor:  

• A beszédgyakorlatok iskolázták az artikuláció érthetőségét, erejét.  
• A naponkénti ritmikus rész (és az Euritmia órákon a beszéd hangjainak megfelelő 

mozdulatok megtanulása) iskolázták a diákok beszédhangjának lelki kifejezőeszköz-
kénti érzékelését.  

• A játékos gyakorlatok fejlesztették a térbeli tudatosságérzetüket, mozgásuk gördülé-
kenységét és erejét.  

• A próbák során tovább dolgoztak a nyelvi minőség átélésén:  
• A mondat íve feszültséget keltő, vagy megnyugtató lehet.  
• A felkiáltások, költői kérdések stb., mint drámai csúcspontok.  
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• A drámai szünet, és sok egyéb.  
• Zárás — nyitás.  
• Az osztálydarab.   
• A színház helye a világban: Gondolatok a szín-játszásról.  
• Szeptembertől májusig van idő a darabbal való ismerkedésre, az elmélyülésre és a 

színrevitelre, valamint az előadások megszervezésére  
• A diákoknak a beszédminőséget transzformálniuk kell egyéni mozgásokká, gesztiku-

lálássá, mimikává oly módon, hogy teljesítményük elősegítse az előadás művészi összkon-

cepciójának megvalósítását. El kell kerülniük úgy a szerep túljátszását, mint laikus klisék hasz-

nálatát. Cél az, hogy a diákok saját interpretálásukban játsszák szerepüket, mindent megte-

gyenek a darab megvalósításáért, és élvezettel tegyék ezt. Ennek abból kell fakadnia, aho-

gyan diáktársai látják őket (úgy személyiségüket, mint az eljátszandó szerepet), a rendezői 

utasításokból (az összkoncepció megértéséből), valamint az egyéni szerepekből (a szerepen 

magán végzett munkából, és ahogyan az beleillik a darabba, mint egységes egészbe).  

 

Szerezhető tapasztalatok:  

Az ilyen projekt teljes nevelő hatását az előadás előtt, alatt és után a színpadon, valamint a 

színfalak mögött elvégzett feladatok komplex skálája által éri el. A cél az, hogy létrehozzanak 

egy komplett művészeti alkotást, amely nemcsak a darab sikeres eljátszásából áll, hanem a 

teljes előkészítő és kísérő feladatok ellátásából is. A diákok felfogó készsége és akaratereje 

mérettetik meg a szociális arénában, ahol nem az egyes tehetséges személyek felfedezése a 

cél, hanem az, hogy az összes résztvevő - minden erősségével és gyengeségével - létrehoz-

hasson egy „szociális művészeti alkotást”. A diákokat a lehető legnagyobb mértékben be kell 

vonni a darab kreatív kidolgozásába. Pedagógiailag nem sokat ér, ha a diákok pusztán „szí-

nészek”, és csupán eszközei a rendező művészi akaratának és saját, önálló elképzelésének.  

 

A gyakorlatokra fenntartott 2 hétből a 12. évfolyamon, az első héten, ipari gyakorlaton kell 

részt venniük. A második héten a drámabemutatóra készülnek, ami nálunk egyben a Wal-

dorf ballagással van összekötve. 

 

Célok:  

• Az Egész-re való tekintet.  
• Lehetőség szerint, a darabtól függően, legyen több előadás. A megfelelő helyszínek fel-

kutatása, az előadás megszervezése legyen a diákok feladata.  
• A szerepek művészi megformálása a világirodalom bármely remekművének előadása-

kor.  
• Az egész osztály dolgozzon együtt az utolsó színpadi produkció sikeréért.  
• Az Együttes munka.  
 

Javasolt témakörök:  

 

Felhasználható irodalom:  

Csehov gyakorlatai az együttes játékának fejlesztésére.  

A Waldorf ballagás keretében történő bemutatása a záró drámának 
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ZENE  

 

1-8. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok:  

A zene elválaszthatatlan kapcsolatban van az ember lényével és annak fejlődésével. Egy-

szerre fakad az ember legmélyebb belső világából (csak azon keresztül tud hallhatóvá válni), 

és egyben, mint egy külső szellemi erő felépíti, gazdagítja és harmonizálja azt.   

A zene, azon túl, hogy (mint minden művészet) az emberből születik meg, még „embersza-

bású” is. Felépítménye alapvető hármasságában (dallam, harmónia, ritmus) az ember három 

lelki tevékenysége (gondolkodás, érzés, akarat) tükröződik.   

A zene fejlődése a különböző korszakokon át az emberiség tudatváltozásait képezi le, de egy-

ben szoros kapcsolatban áll az egyes ember fejlődési útjával is. A gyermek nevelésében tehát 

alapvető eszközünk lehet a zene.   

 

„A zene mindenkié” (Kodály Zoltán)   

 

„A zene nem egy tantárgy az órarendben, hanem lelkiállapot”, fogalmazza meg egy tapasz-

talt Waldorf-iskolai zenetanár. Ennek a "lelkiállapotnak" az egész iskolai életet kell átjárnia, 

hogy a diákok természetes közegüknek, lételemüknek érezhessék a zenét, olyasvalaminek, 

ami hozzátartozik emberségünkhöz, tehát nem a tehetségesek, a „jó fülűek” privilégiuma.  

Nem mindegy viszont, hogy mikor, milyen hangok, milyen zenei minőségek veszik körül a 

felnövő gyereket, illetve mikor milyen képességeket ébresztünk fel benne.   

A Waldorf-iskola, 80 éves tapasztalata alapján, a 9 éves kor körül lát egy fontos fordulópon-

tot („Rubicon”- időszak) a gyerekek általános és ezen belül zenei fejlődésében is.   

Kb. 9 éves koráig a gyermek, mint „érzékszerv” nyitott lényként él a világban. Még kevéssé 

alakult ki a saját belső élete, eggyé válik az őt körülvevő világ folyamataival, kívülről érkező 

impulzusok irányítják. A zene is egyfajta atmoszférát teremt köréjük, amely hat rájuk, amely-

ben benne élnek, s amely - mint a szobrász keze - segít megformálni azt a belső középpontot, 

amire a későbbiekben a zene műveléséhez és értő hallgatásához is szükségük lesz. Ebben az 

első időszakban a zene természetét igazítjuk a gyerek természetéhez. A „kvinthangulat” a 

gyermek kitárulkozó lelki állapotához alkalmazkodik. Ebben a „kvinthangulatban” (ahogy Ru-

dolf Steiner ezt az életkori szakaszt egy szóval jellemezte) a dallam, a harmónia és a ritmus 

jelenségei, a tiszta dallamminőségben találkozva, egy egységes szövetet alkotnak. Harmóniai 

akkordok még nincsenek jelen, az egyszólamúságban maradunk, mint ahogy alaphang és 

egyenletes lüktetésbe illetve ütemekbe kényszerített ritmus sincsenek. Ahogy a pentaton 

dallamot sem köti meg az alaphang, úgy a szabadon áramló, beszédszerű ritmus is inkább a 

ki- és belégzés nagyobb ívéhez igazodik.   

Ez a mindig mozgásban lévő, valahonnan távolról érkező és messzire tartó (de nem megálló) 

zenei világ, mely a romantikus érzéstől még mentes, inkább objektív (félhangok, alaphang 

hiánya) később segítségére lesz a felnőtté érő fiatal embernek, hogy aktív zenehallgató váljék 
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belőle, akinek a füle talán nyitva tud maradni a mai kor atonális zenéjére is, és nem veszik el 

olyan könnyen annak sokszor kozmikus méretű tágasságában sem.   

Kilencéves koruk után a gyerekek egyfajta törést élnek át. A lélek harmóniája már nem min-

dig teljes, és egyértelműen a földi világ, a fizikai lét felé kezdenek fordulni. A világgal való 

teljes egység érzését az elválasztottság és a magány sokszor fájdalmas érzése váltja fel.   

A zenei nevelésben áttevődik a hangsúly a belső zeneiség kialakítására. Innentől kezdve a 

gyereknek kell megtanulnia igazodni a zene törvényeihez, mégpedig úgy, hogy saját lényébe 

felveszi azokat. Vezető szerepet kap a zenei minőségek közül a harmónia, azaz elkezdődik a 

többszólamúság felépítése az éneklésben és a hangszeres játékban is. A szabadon áradó 

„mérhetetlen”, lélegzésszerű ritmusba beleszól az egyenletes lüktetés (szívdobogás), és mér-

hetővé válik (mérő), majd később a nehézkedés, a súly is belehallatszik a zenébe és ez a rit-

must ütemekre bontja.   

A közös hangszereket (pl. pentaton furulya, gyermekhárfa, fa és fém ütősök) felváltja -ha 

lehet minden gyereknél- az egyéni szóló hangszer, amelyet már a bontakozó individualitást 

is figyelembe véve segítünk a gyerekeknek kiválasztani. Később ezek a sajátos, egyéni utak 

újra találkozhatnak az osztályzenekarban. Az 1-8. osztály a lehető legsokrétűbb zenei él-

ményszerzés időszaka. A zene elméleti oldala csak annyiban jelenik meg, amennyiben ez a 

közös, illetve az egyéni zenélésből természetesen fakad. Így a kilenc éves váltáshoz kötődik 

a „halott” kotta újraélesztésének a képessége, mely a többszólamúság megjelenésével és az 

egyéni hangszer tanulásával is összefügg. A kottaírás és - olvasás tanítása ekkor életkorilag 

helyes, lehetséges és fontos is.   

A „kvinthangulatból” fokozatosan a „terchangulatba” lépnek át a gyerekek, vagyis megjelen-

nek a modális hangsorok, és utána a dúr és moll (kis- és nagyterc) kettőssége, az érzésvilág 

polaritásának (vidám-szomorú, sötét-világos, stb.) zenei megszólalása, s vele együtt az alap-

hang, amelytől a zene „földre érkezik”. Következő lépésként pedig a terchangulatban meg-

jelenő szubjektív lelki kifejezés a tudás felé fordul, mikor 6-7. osztálytól kezdve hangsúlyt kap 

az oktáv minősége.   

Fontos szerepe van az egész iskolai időszak alatt a szabad, improvizatív zenei játékoknak, 

gyakorlatoknak, amely során alkalma nyílik a tanárnak arra, hogy „belehallgasson” egy-egy 

életkor illetve egy-egy alakuló individuum saját zenei világába, s a zenei tevékenységeket 

ehhez tudja hangolni.   

Lényeges az élő zene és az aktív zenélés szerepét kiemelni a pedagógiában (az első iskolai 

években ez kizárólagos), különösen ma, amikor az egész életet áthatja a zene elektromosan 

reprodukált, illetve hangosított formája. A zenehallgatás valódi képessége a zenei aktivitás-

ból születik meg azáltal, hogy ez a külső aktivitás az évek során belső lelki mozgékonysággá 

alakul át. Ez a sorrend aztán a 9 éves kortól fogva fokozatosan megfordul, s innentől az in-

tenzív belső aktivitásból kell, hogy a füllel is hallható zenei tevékenység megszülessen.   

 

1. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak: Az iskola első éveit, az óvodához hasonlóan, a „kvinthan-

gulat” hatja át. Mégis változás az, hogy az iskolában már elvárásként jelenik meg a gyerekek 
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felé, hogy a zenei tevékenységekbe mindnyájan bekapcsolódjanak, tehát éberebb jelenlétre 

van szükségük.   

Az utánzás végig erős tényező marad a zenetanításban, sőt a bemutatással való javítás ez-

után is a tanítás leghatásosabb módja.   

Az odaillő mesék, történetek megteremtik a hangulatot a zene hallgatásához és átéléséhez, 

illetve segítik egy-egy hangszer bemutatását és az irántuk való tisztelet felébresztését.   

A „kvinthangulat” egyik legfontosabb jellemzője a lélegzés minősége. Lélegzik maga a kvint 

hangköz, lélegzés van a dallamok íveiben, a dalok szabad ritmusában, ki- és belégzés történik 

a csoportos és az egyéni megszólalás, az éneklés és a hangszerjáték, az aktív zenélés és az 

aktív hallgatás között is. Annak, hogy a gyerekek váltakozva hol maguk zenélnek, hol hallga-

tókká válnak ébresztő, harmonizáló hatása van a lelkükre.   

Éneklés és mozgás még együtt járnak ebben az életkorban. A gyerekek csak a külső mozgás 

segítségével képesek egyfajta belső csendet, nyugalmat átélni, amire a zene befogadásához 

és műveléséhez is szükségük van. Ezek a mozdulatok az óvodában is jelen lévő ősmozgások-

ból születnek meg (kör, mint alapforma, lent és fent, kint és bent, pont és periféria, kinyílás 

és becsukódás, forgás, stb.).   

Az első osztályokban a legfontosabb hangszer az emberi hang, amely minden zenei megszó-

lalás bölcsője és archetípusa. Az éneklés mellett olyan egyszerű technikájú hangszereket is-

mertetünk meg a gyerekekkel, melyek sokféleségükben is egy egész (az ember egész lénye) 

érzetét próbálják táplálni a tanulókban. Ezeket a hangszereket minden gyerek használja, 

néha egy időben, néha kisebb csoportokban, illetve egyenként is. A hangszerekről az alábbi-

akban még konkrétabban is írunk.   

 

Javasolt témakörök:   

ÉNEKLÉS, HANGSZERJÁTÉK:   

• szabadon áramló kvinthangulatú dallamok a D E G A H D”E” "hangtérben" (nem igazán 

hangsorként használjuk), melyekkel hallás után ismerkednek meg a gyerekek   

• egyszólamúság 

• a ritmus, amely még össze van kötve a dallammal, nem kötődik sem a mérőhöz, sem az 

ütemhez, hanem a beszéd szabad, lélegző ritmusát követi   

• zene és mozgás teljes egysége (körjátékok, táncok, geometrikus formák lejárása külön-

böző hangszerekkel)   

• az éneklés mellett minden gyerek tanul hallás után játszani a hangolt pentaton furulyán   

• a hangszereken a tanár által előjátszott, improvizált dallamokat, vagy már ismert dalokat 

játszanak a gyerekek   

• egyéb hangolt és nem hangolt hangszerekkel minél sokszínűbb hangélményt nyújthatunk 

a tanulóknak (pl. metallofon, fácskák, kavicsok, csengők, csörgő, háromszög, stb.)  

• az irányhallás és a térhallás fejlesztése különböző mozgásos-zenei játékok segítségével 

(pl. csukott szemű játékok).   

 

2. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:   
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Az első osztályban megkezdett folyamat folytatódik, intenzívebbé válik. A 2. osztályban van 

az egyszólamúság kiteljesedése, virágkora. A gyerekek már túl vannak az első osztály kissé 

kaotikus heterofóniáján, az egységes hangzás keresésén, és még nem kezdődött el a fiúk és 

a lányok, illetve az egyes gyerekek hangszínének elkülönülése. A második osztályosok a 

„kvinthangulat görögjei”, ahogy ezt egy zenetanár fogalmazta, akik az egység minőségét a 

legszebben, legtökéletesebben képviselik.   

Több figyelmet fordítunk a ritmikus munkára, de a ritmus még mindig nem kapcsolódik a 

mérőhöz, továbbra is a dallam egy elemeként van jelen.   

A dalok hangulatának kiteljesítésére és önálló zenei hangulatok felépítésére is használhatjuk 

a különböző hangszereket, melyeknek köre ebben az évben kibővülhet. A hangszerjáték mi-

nőségére, a megszólaltatás mozdulatának lélegzésére, szépségére is fontos odafigyelni és azt 

javítani is kell, bár a tanulásban még mindig a személyes példa a legfontosabb.   

 

Javasolt témakörök:   

ÉNEKLÉS, HANGSZERJÁTÉK:   

• új dalokat ismertetünk meg a gyerekekkel, többek közt a különböző napszakokhoz kap-

csolódóan, melyek továbbra is a kvinthangulatban maradnak (D, E, G, A, H, D,”E” hang-

tér, szabad ritmus, egyszólamúság)   

• a hangok első élménye (világos-sötét) továbbfejlődik és térélménnyé alakul (magas-

mély) 

•  szabad játék, beszélgetés a hangszerekkel   

• a dalokat és a hangszerjátékot kísérő geometrikus mozgások, illetve a hallást és a térbeli 

tájékozódást fejlesztő mozgásos-zenei játékok bonyolultabbá válnak   

• az utánzáson keresztül a ritmus és a dallam fokozatosan tudatosabbá válik (pl. a gyere-

kek csukott szemmel mutatják a dallam ívét a kezükkel)   

• a hallás fejlődését szolgálja, ha a gyerekek váltakozva énekelnek, zenélnek és hallgatják 

egymást   

 

 

3. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:   

Van olyan osztályközösség, ahol a gyerekek nagy része ebben az évben esik bele a „Rubicon”- 

időszakba (9 év körüli váltás). A gyerekek szellemi-lelki fejlődése lehetővé, sőt szükségessé 

teszi a zenei kihívások változását, így pl. a kottaírás és - olvasás bevezetését. A gyerekek a 9 

éves váltás után kiesnek a „kvinthangulatból”, ami olyan számukra, mint a kiűzetés a paradi-

csomból. Egyre hallhatóbbá kell válnia az alaphangnak, és beleszól a dalokba az egyenletes 

mérő. Ekkor érkezik el az ideje az egyéni, személyiségre szabott hangszer gondos kiválasztá-

sának is. Általánosan (különleges esetek mindig vannak) kevésbé ajánlottak azok a hangsze-

rek, amelyek valamilyen mechanizmus útján szólaltathatók meg (pl. zongora, elektronikus 

hangszerek). Ezeknél a hangszereknél ugyanis a gyerekeknek nincs közvetlen kapcsolata a 

létrejövő hangokkal, pusztán a végtagok és az intellektus használatával, a belső hallás és az 

érzés passzivitása mellett is megszólaltathatók.  
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A legnagyobb feladatunk a belső zenei középpont kialakítása és megerősítése. Ennek a zenei 

centrumnak a megszületése az egyes gyerekekben feltétele annak is, hogy az első egyszerű 

lépéseket megtehessük az osztállyal a többszólamúság felépítésében.   

Fontos megjegyezni, hogy ez az egész fent leírt zenei folyamat, az osztály szellemi-lelki érett-

ségétől, igényétől függően eltolódhat akár egy egész, vagy egy fél évvel későbbre is. Ebben 

az esetben továbbra is belemerülhetnek a „kvinthangulatba”, amely minden később kibomló 

zeneiség ősforrása, és emellett gyógyító, tápláló közeg minden gyerek számára, így ennek 

elhagyását nem szabad, nem érdemes siettetni.   

 

Javasolt témakörök:   

ÉNEKLÉS ÉS HANGSZERJÁTÉK:   

• kilépve a gyerekkel a „kvinthangulatból”, az első lépés a modális hangsorok felé vezet (pl. 
D,G, vagy E alaphanggal, vagyis Dór Mixolid és Fríg hangsorok)   

• az év nagy részében még mindig az egyszólamúság uralkodik, de az év vége felé elkezd-
hetjük bevezetni a többszólamúság legegyszerűbb formáit (kérdés-felelet, tartott hang, 
osztinátó szólam, kánon, kvodlibet)   

• bevezethetjük a C-szoprán furulyát (inkább a második félévben)   
• a gyermekhárfáról áttérhetünk a gyermeklíra használatára, amely már alkalmas a hét-

fokúság és a többszólamúság megtapasztalására, és amelynek a hangja is erősebb (van 
rezonátor teste)   

• különböző szóló hangszerek bemutatása, amely az egyéni hangszerválasztást készíti elő   
• jó gyakorlási lehetőséget nyújthatnak mind az éneklésben, mind a furulyázásban, illetve 

lírázásban a magyar népdalok és más népek dalai is   
• tudatos módon kiemelhetjük a dalok ritmusát (ritmuselvonás), és a többszólamúság be-

vezetésével egyidejűleg megjelenhet a zenében a mérő, az egyenletes lüktetés is   
• ZENEI TANULMÁNYOK:   
• ha az osztály nagy része átlépett a "Rubicon"- időszakba, akkor az év második felében 

elkezdődhet a zenei írás-olvasás tanítása: az ötvonalas kotta, a violinkulcs, a hangmagas-
ság lejegyzése, de még ritmusértékek nélkül   

• a hangjegyírást legkönnyebben a furulyázáshoz köthetjük  
 

4. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:   

Az adott osztály átlagéletkora és fejlődési ívéből következően a kottaírás és - olvasás, az 

egyéni hangszerválasztás, a többszólamúság kezdeti lépései mind átcsúszhatnak erre az is-

kolaévre (ld. bővebben a 3. osztálynál). A törtek tanulásához kapcsolódóan, mely a főoktatás 

egyik kulcsfontosságú korszaka, a hangok időbeli értékével kiemelten foglalkozunk, egyelőre 

a megtapasztalás és tudatosítás szintjén. (A hangértékek lejegyzése inkább az ötödik osztály 

témája.)   

Ebben az életkorban a zenei tevékenységek között hangsúlyosabb lesz a ritmikus munka, 

mint eddig, bár még a harmónia a legfontosabb. Főleg az egyenletes mérő sokrétű gyakor-

lása kerülhet előtérbe. A gyerekeknek belső igényükké válik, hogy a dalok ritmusát most már 

a saját ritmikus rendszerükhöz (szív, légzés) mérjék. A gyerekek zenei érzésének „le kell ér-

keznie a földre”, vagyis biztos alapot kell találjon a hétfokúságban. Az alaphang most már 
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teljes súllyal jelen van. A gyerekek tudatosabban fordulnak az őket körülvevő világ felé. Meg-

érkezésük a saját testükbe, azaz a pontos, mérhető ritmus, illetve az alaphang megjelenése 

a zenében, a többszólamúság felépítésének is fontos lépcsőfoka.   

A „kvinthangulat” és a klasszikus zene dúr-moll kettőssége között fontos átvezető minőség 

lehet ebben az életkorban a modális zene sokrétűbb világa (régi zene, magyar és más népek 

zenéje), amelyben még bármely hang alaphanggá válhat. A különböző modális hangsorok 

aztán, más-más zenei hangulatot teremtenek, melyekben a különféle temperamentumú 

gyerekek megtalálhatják a helyüket. A negyedik osztályban fontos, hogy minden gyerek ta-

nuljon egyszerű dallamokat lapról olvasni.   

 

Javasolt témakörök:   

ÉNEKLÉS ÉS HANGSZERJÁTÉK:   

• továbbra is a modális hangsorok sokszínű világában maradunk (népdalok, vándordalok, 
trubadúr énekek stb.)   

• kánonok, kvodlibetek, egyszerű kétszólamú énekek (furulyán is)   
• megerősödik a ritmikus munka a gyerekekkel: pl. különböző ritmusok körbeadása láb-

bal, tapssal, irányváltások a körben, ritmuskánonok, két különböző ritmus egyszerre, 
ritmuskíséret dalokhoz   

• sokféle módon gyakorolhatjuk a mérő, a ritmus és a dallam kapcsolatát   
• újféle ütős hangszereket vihetünk az osztályba (pl. dobálófákat, térdfákat, xilofont, me-

talofont, kisebb dobokat stb.)   

• a gyerekek lehetőséget kaphatnak, hogy a többieket egyszerű, játékos formában vezé-
nyeljék (hangerő, tempó, ritmus jelzése egyéni kézmozdulatokkal)   

• elkezdődhet az ismerkedés a néptánc bizonyos elemeivel (kör-, illetve lánc- forma)   
 

ZENEI TANULMÁNYOK:   

folytatódik és hangsúlyosabb lesz a kottaírás és - olvasás tanulása (dallamdiktálás, egyszerű 

dallamok lapról olvasása hangszerrel és énekelve is)   

 

 

5. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:   

Ötödik osztályban feltétlenül időszerű, hogy most már a gyerekek kezdjenek el alkalmaz-

kodni a zene törvényeihez és ne fordítva.   

A gyerekeknek újfajta igénye ébred belemerülni a harmónia minőségébe (modális harmó-

niák, illetve átmenet a dúr-moll világába), és ez lehetővé teszi, hogy olyan többszólamú da-

rabokat énekeljünk velük, melyek felbecsülhetetlen értékű alapot szolgáltatnak a későbbi 

zenei tevékenységeikhez. Ebben az életkorban már jó, ha a gyerekek leérkeznek a „C” 

hangra, amely ettől kezdve viszonyítási alap lesz számukra, és megnyitja az utat a modális 

zenéből a dúr és a moll világa felé. A többszólamúságban a valódi kétszólamú polifóniához 

érkezhetünk el. Fontos, hogy ebben a kétszólamúságban addig maradjunk, amíg biztosan 

nem képes az osztály (vagy legalább a többség) a zenei tevékenység közben a másik szólamra 

is figyelni. Csak ekkor érdemes a szólamok számát növelni, illetve bonyolultabb darabokat 
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választani.  Esetenként már a gyerekek egyéni hangszereit is be lehet vonni a közös zenélé-

sekbe. Ezeken a közös zenéléseken csak mind differenciáltabb módon tudjuk az egész osz-

tályt megmozgatni, mivel a zenei készségek terén folyamatosan nő köztük a különbség. 

Mégis fontos, hogy a zenélés más formái mellett (kamarazene, szóló darabok) megmarad-

hassanak az egész közösséget egybefogó közös zenei események is.   

Bár a kotta szerepe évről évre nő az osztályban, a gyerekek továbbra is tanulnak komoly da-

rabokat hallás után.   

 

Javasolt témakörök:   

ÉNEKLÉS ÉS HANGSZERJÁTÉK:  

• fokozatos áttérés a dúr és moll hangrendszerekre   
• népballadák, nehezebb, díszesebb népdalok   
• valódi két- esetleg háromszólamúság (a harmadik szólam lehet a tanár, vagy egy hang-

szer)   
• ritmusdiktálás   
• első találkozások az ütemmel (4/4, 3/4), ütem és ritmus kapcsolatának érzékeltetése 

nagyobb koncentrációt igénylő „szociális” hangszerekkel ismertethetjük meg a gyere-
keket (pl. vasrudak, hangolt gongok stb.)   

• egy-egy ügyesebb gyerek már behozhatja saját szóló hangszerét, melyen játszhat az 
osztálynak, és bevonhatjuk a közös zenélésbe is (ezzel gyakran a hangszertanuláshoz is 
új lendületet adunk)   

 

ZENEI TANULMÁNYOK  

• a hangértékek bevezetése (negyed, nyolcad, fél és egész)   
• a dúr és a moll hangsorok megismerése   
• az alaphang felismerése fokozatos ismerkedés a zenei szakkifejezésekkel, mint pl. öt-

vonalas kotta, G kulcs, oktáv, allegro, felütés, da capo, stb.   
• megismerkednek az ütemjelzésekkel is   
 

6. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:   

Az óráknak egyre fontosabb szempontja az esztétikai élvezet, komolyan lehet, sőt kell is dol-

gozni a zenei megszólalások minőségén.   

Először jelenik meg a zene és a dráma kapcsolata pl. az opera műfajában (Mozart: Varázsfu-

vola).   

A gyerekeknek új élményt adhat más osztályokkal együtt, formális énekkarban is énekelni. 

Az akusztika tanulmányozása során (fizika főoktatás) a gyerekek találkozhatnak a zene tudo-

mányos vonatkozásaival, pl. rezgő „Chladni tányérok” (a zenei hangok különböző térbeli for-

máit jeleníti meg), illetve elkezdődhet a különböző anyagok hangszínének felfedezése.  Fel-

tétlenül jó, ha az egyéni hangszerek ebben az évben visszatérnek az osztályba és helyet kap-

nak a zenei munkában.  A háromszólamúság mind az éneklésben, mind a hangszeres játék-

ban biztosan megcélozható.   

 

Javasolt témakörök:   
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ÉNEKLÉS ÉS HANGSZERJÁTÉK:   

• népi táncdalok, népballadák   
• európai népdalok (földrajz epochához)  
• klasszikus három- és négyszólamú darabok (reneszánsz, barokk, klasszikus) középta-

gozatos kórus   
• improvizatív ének gyakorlatok (pl. megírt ritmushoz dallamot találni, kérdés - felelek 

játék, hanggal vezetés egy illetve két csoportban, visszhangéneklés, stb.)   
• saját hangszerekkel kamarazenélés, esetleg osztályzenekar   
• hangszeres zene: egyszerűbb barokk, és reneszánsz táncok, a tanár átiratai a meglévő 

hangszerekre és képességekre   
• improvizációs gyakorlatok (hangbeszélgetések egyénileg vagy csoportban, vezénylé-

sek, csoportos improvizációk megadott témára, illetve előre megbeszélt instrukciók 
szerint: pl. dinamika, sűrű-ritka, tempó stb.)   

• az improvizációhoz kötődve elkezdődhet a zenei ítélet és ízlés fejlesztése (pl. hogyan 
indult, hogyan ért véget, figyeltek-e a zenélők egymásra)   

• nagyobb méretű (afrikai) dobok bevezetése, melyek tenyérrel szólaltathatók meg (fon-
tos a folyamatos kézváltás tanítása)   

• a zene találkozása a mozgással a néptáncban   
ZENEI TANULMÁNYOK:   

• a kottaolvasás és - írás gyakorlása, az előjegyzések helyes olvasása   
• hangnemek megismerése és felismerése (modális, dúr és moll)   
• párhuzamos hangnemekkel való munka   
• találkozás a kvint körrel   
• hangközök hallgatása, megismerése   
• dallamalkotás improvizációval és annak helyes lejegyzése   
 

 

7. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:   

Ébredjen fel a minőségi zenei hangzás igénye és vágya a gyerekekben, és célként törekedje-

nek annak elérésére. Segíthetünk első ítéleteiket megalkotni a zenéről. Megtanulják megkü-

lönböztetni az egyes művek karakterét, pl. egy Haydn művet egy Beethoven darabtól. Java-

solt a diákok zenei műveltségének szélesítése koncertlátogatások segítségével is.  A ritmus 

egyre inkább a mérőhöz kötődik, és most már határozottan belép a zenébe a súly, azaz meg-

formálódik az ütem. A különböző ütemek pontos belső átélése fontos feladata a 7-9. osztá-

lyoknak A főoktatásban az év központi témája a reneszánsz korszak, illetve a reneszánsz élet-

érzés, ami kiemelt helyet kaphat a zeneórákon is (reneszánsz tánc, az egyházi és a világi zene 

ellentéte, a tökéletes szépség keresése, a féktelen életöröm és szabadságérzés). Ehhez az 

időszakhoz kapcsolódóan, elkezdhetünk foglalkozni a zeneszerzők életrajzával.   

Fontossá válik ebben az életkorban a hangképzés, hiszen mind a fiúk mind a lányok (ha kisebb 

mértékben is) ekkor esnek át a hangváltáson. 

 

Javasolt témakörök:   

ÉNEKLÉS ÉS HANGSZERJÁTÉK:   
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• különböző kultúrák dalai (a világtörténelemhez kapcsolódva)   
• reneszánsz világi és egyházi zene (reneszánsz epocha)   
• első ismerkedés az opera műfajával, áriák közös éneklése (pl. Monteverdi: Orfeusz és 

Mozart: Varázsfuvola c. operáiból)   
• egyszerű műdalok, duók kísérettel, szintén közösen énekelve (pl. Monteverdi, Caris-

simi, Purcell, Mozart, Haydn stb.)   
• hangképzés   
• hangszeres csoportok, osztályzenekar, esetleg középtagozatos zenekar   
• hangszeres zene: még főleg barokk zeneirodalom, preklasszikusok és klasszikusok   
• új hangszerek (pl. gongok, vas- és bronzrudak, tam-tam, líra, zengőhárfa, vonós 

pszaltérium) és klasszikus hangszerek közös improvizációja   
• az afrikai dobokkal tovább folyik a munka  
• ritmikus improvizációk, darabok beszédhangokra   
• a gitár megismerése (az egész osztály), kadenciák, akkordok   
ZENEI TANULMÁNYOK:   

• zenei életrajzok (főként reneszánsz és barokk zeneszerzők pl.: Palestrina, Monteverdi, 
Bach)   

• a basszuskulcs bemutatása  
• a hangközök tanulmányozásának folytatása 
 

 

8. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:   

Folytatjuk a zenei élvezet, mint cél megerősítését, és az ítélőképesség kiművelését. Most már 

megvitathatjuk a zenei stílus és karakter kérdéseit is. A gyerekekben feltörő erős igazságér-

zet, magányosság és az önálló egyéniséggé válás igénye tükröződhet a romantikus szóló da-

lokban. Ebben az évben folytathatjuk az ismerkedést a kiemelkedő jelentőségű zeneszerzők 

életútjával, egészen a romantikus korszakig. Felerősödik az oktáv élmény, mint a saját szel-

lemi út keresése, mint önmagam központjának felfedezése (pl. tritónusz problematika). To-

vább erősödhet, bővülhet a ritmikus munka a gyerekekkel (pl. dobolás), folytatódhat az 

egyes ütemek (2/4,4/4,3/4,6/8) megismerése, átélése. Ez az év lehet a valódi négyszólamú-

ság (igazi tenorral és basszussal) megszületésének ideje az osztályban, amely a közös éneklés 

új dimenzióit nyitja meg a gyerekek számára. E mellett még további figyelmet igényel a fiúk 

változó hangja. 

 

Javasolt témakörök:   

ÉNEKLÉS ÉS HANGSZERJÁTÉK:   

• Mozart: Varázsfuvola, folytatás   
• balladák, műdalok, spirituálék kísérettel   
• kettő-négyszólamú dalok a capella és kísérettel (saját hangszerek)   
• többszólamú énekes és hangszeres improvizáció   
• dúr és moll kontrasztja   
• az évzáró drámaelőadás zenéjének megalkotása   
• hangszeres zene: romantikus átiratok  
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ZENEI TANULMÁNYOK:   

• ritmus- és dallamdiktálás   
• improvizált zárlatok   
• folytatódhat a hangnemekkel való ismerkedés (gitár)  
• életrajzok folytatása (klasszikusok és romantikusok, pl. Mozart, Beethoven, 
Schubert, Liszt, Erkel) 

 

9-12. OSZTÁLY  

Általános szempontok és célok  

A 9-12. osztály az eddig rejtetten, burokban lévő önálló személyiség kibontásának, a tudatos 

„én” megérkezésének időszaka. A belső meggyőződésből fakadó ítéletalkotást, döntéshozást 

és cselekvést kell felébreszteni és bátorítani a diákokban. Megpróbáljuk őket elvezetni az 

egoizmusból a szociális érzés felé. Az egyes fiatal emberek útja azonban az emberiség törté-

netében és kultúrtörténetében is tükröződik, így a zene korszakaiban is nyomon követhető. 

Kezdődik a barokk zenével (önmagára irányuló, egytémájú), folytatódik a klasszikus stílussal 

(dualista, dialektikus) és a romantikus stílussal (modulációk, a térbeli gondolkodás kezdete, 

a szociális érzékenység felébredése) és elérkezik a huszadikhuszonegyedik századig (saját ko-

runk égető kérdései, nyugtalan keresgélése). A zenetanításban elérkezünk oda, hogy a zene 

„öntudatlan” művelése már nem kielégítő táplálék a fiatalok számára. Mindarra, amit meg-

tapasztaltak az első nyolc iskolaév alatt, most rá kell nézni tudatosan, észre kell venni azt a 

formai vázat, amely a zenében benne rejlik. Fontos eleme tehát a zeneoktatásnak a zeneel-

mélet, és ezen belül is kiemelt szerepet kap a formatan. A zenei forma a tudatos „én” jelen-

léte a zenében.   

Ebben az életszakaszban mind a képesség, mind az igény jelen van a diákokban, hogy a tör-

ténelem eseményeit időbeli sorrendben, lineárisan egymás mellé téve, egymásból követke-

zően átlássák. Ebben a folyamatban a zenetörténetnek is fontos szerepe van. A zene külön-

böző korszakairól tanult foszlányokat 11. osztályban fűzhetjük egybe, a zene-, illetve kultúr-

történeti epochában.   

A kilencedik osztály leginkább a barokk kor bélyegét viseli magán. Az énközpontú gondolko-

dás, magányosság és mégis belesimulás a tömegbe (szóló-tutti). Tízedik osztályban aztán újra 

tudnak egymásra is figyelni a fiatalok, képesekké válnak arra, hogy az ellentétes véleménye-

ket figyelembe vegyék és tiszteljék, tudnak tehát objektíven vitatkozni. Ekkor a diákoknak 

lehetőségük van intenzíven belemerülni a klasszikus zenei stílus formanyelvébe és követni 

annak fejlődését Haydntól Mozarton át Beethoven késői műveinek megjelenéséig. 11. osz-

tályban egy újfajta találkozás lehetősége nyílik meg az egymással folytatott objektív vitákon 

keresztül. Megközelíthetjük a lehetségest, a bizonytalant, a homályosat, az irracionálisat, 

azaz felbukkan a „kötőmód”, mint egy új valóság az érzéki tapasztalat és a tudás között. A 

romantikus „programzenét” is másként kell meghallgatnunk. Nem pusztán arról van szó, 

hogy egy nem zenei tartalmat jelenít meg zenei eszközökkel. Ez is zene, amely felébred a 

képiségben. Követjük az utat a „materialista” képektől (pl. Smetana: Moldva) a nagy imp-

resszionisták (pl. Debussy: A tenger) imaginatívan inspirált művei felé. Ez az út lehetőséget 

ad 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 
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kezdenek, és így a tudat fényébe lehet azokat vezetni. A kompozíciós és improvizációs gya-

korlatokban a romantika fontosabb stíluselemeit próbáljuk használni. A különleges modulá-

ciók által új, eddig nem is sejtett terek nyílnak meg. A kotta nem kínál többé semmi bizton-

ságot. Tizenkettedik osztályban a diákok azt tapasztalják, hogy érzéseik a világ és önmaguk 

iránt megváltoztak. Már nincs bennük annyi kötelességérzet a csoport álmodozó, meleg, ba-

ráti együttlétei iránt. E helyett több és több felelősséget vállalnak önmagukért és saját élet-

eszményeikért. A valóban újat, a jövőbe mutatót, az ismeretlent, a sosem hallottat remélik, 

keresik a zenében is. Így a tizenkettedik osztályban elkezdődhet az útkeresés az atonális zene 

irányába. A klasszikus összhangzattan itt már nem ad valódi biztonságot.   

 

 

9. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:   

Ez az életkor az intenzív keresés ideje. Az individualitás és a szabadság kérdései foglalkoztat-

ják leginkább a fiatalokat, miközben még vágynak arra, hogy valamilyen ideált találjanak ma-

guknak. Szimpátia és antipátia, férfi és női minőségek szélsőségei között vergődnek. Ez az 

állapot a zenében a dúr és moll hangnemek kettősségében tükröződik, amibe a diákok szíve-

sen belefeledkeznek. Egyszerre válik fontossá a drámaiság (pl. balladák, egyes Schubert da-

lok) és a humor. Továbbléphetünk a ritmikus munkában is méghozzá a nehezebb ütemek (pl. 

5/4, 7/4) és a poliritmusok irányába. A diákok megtanulnak megérteni és előadni különböző 

stílusú, egyszerű vokális és hangszeres műveket. Egyes darabok szerkezetét is tanulmányoz-

zák, és elkezdenek rátekinteni a zenetörténet bizonyos korszakaira. Elsősorban a barokk kor 

zenéjét (ezen belül a fúga formát) és híres zeneszerzőit ismerik meg közelebbről. Sok iskolá-

nak van felsőtagozatos kórusa - melyben minden tanuló részt vesz- és zenekara azoknak a 

részvételével, akik játszanak valamilyen hangszeren. Ez a zenekar sosem azonos egy klasszi-

kus zenekarral, hiszen a résztvevő hangszerek összetétele, és a diákok képességei esetlege-

sek, így gyakran a zenetanárnak kell egyedi hangszereléseket készítenie. 

 

Javasolt témakörök: 

ÉNEKLÉS, KÓRUS:   

• hangképzés   
• műballadák (Carl Loewe, Schubert: Der Tod und das Mädchen), dramatikus dalok, nép-

dalok, politikai dalok, könnyűzenei példák, stb., a capella és kísérettel, egy szólamban 
és több szólamban   

• dalok azokon az idegen nyelveken, amelyeket a diákok tanulnak   
  

HANGSZERES ZENE: kamara együttesekben gyakorolják a diákok az együtt zenélés művésze-

tét, illetve előadásokra készülnek   

• improvizáció pl. a klasszikus kadenciák alapján (popzeneszerű), vagy az iskola ütős-
hangszer gyűjteményének felhasználásával   

• ismerkedés a „blues” jellemző akkordjaival (domináns szeptim, 6/4)   
• dobolás (poliritmusok, 5/4, 7/4, stb.)   
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ZENEI TANULMÁNYOK:   

• általános tanulmányok folynak mind a korális, mind a hangszeres munkában, az impro-
vizációs és a kompozíciós feladatokban egyaránt (pl.: hangsorok, kvintkör, hangközök, 
hármas- és négyeshangzatok, illetve fordításaik, zenei írás és olvasás)   

• műveket leírnak, jellemeznek, összehasonlítanak és írásban feldolgoznak   
• kapcsolatokat keresnek a történelemmel és más művészetekkel   
• zenei életrajzok összehasonlítása: pl. Mozart/Beethoven, Bach/ Händel   
• a kortárs zene jelenségeinek első megtapasztalása, különböző komponálási technikák 

megismerése és kipróbálása   
 

ZENEELMÉLET:   

• zenei formatan: elsősorban a barokk szerkesztési mód tanulmányozása, a fúga forma, 
kánon, kantáta, oratórium, concerto grosso bevezetés az ellenpont szerkesztési mód-
jába   

• különbségek a homofón/polifón szerkeztési módok között   
• különböző hangszerek tanulmányozása   
 

KONCERTLÁTOGATÁS:   

Klasszikus művek, előkészítéssel és utólagos írásbeli feldolgozással   

 

 

10. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:   

A szonáta, a fúga stb. formai szerkezetének tanulmányozása. A diákok tanulnak a szonáta-

forma jelentőségéről a klasszikus zenében, és arról, hogy ez a zenei forma hogyan viszonyul 

az emberhez, magához. Ebben az évben megismerkedhetnek a tanulók az ellenpontozás 

technikájának egyszerűbb elemeivel is. Érdekes lehet egy áttekintés a zenepszichológiáról, 

azaz a zene hatásairól az ember életében. Nagyobb szerepet vállalhatnak a fiatalok a koncer-

teken előadókként és szervezőkként egyaránt (hirdetés, programfüzet, utcai muzsikálás, 

mint kedvcsináló stb.). Aktívabb részvétel a helyi közösség életében. 

 

Javasolt témakörök: 

ÉNEKLÉS, KÓRUS:   

• hangképzés   
• a dalkincs bővítése   
• népdalok, műdalok, operaáriák, dalok musicalekből, sanzonok a capella és kísérettel   
HANGSZERES ZENE:   

• kamara együttesekben, vagy osztályzenekarban (speciális hangszerelés, amelyben 
mindenki képessége szerint részt vehet) dolgoznak a diákok   

• az improvizációs formák bővülhetnek   
ZENEI TANULMÁNYOK:   

• alapvető harmóniai tanulmányok, adott dallam harmonizálása  
• kompozíciós tanulmányok, klasszikus ellenpont gyakorlatok   
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• a diákok jól ismert zeneszerzők, vagy zenészek (köztük akár neves dzsessz- és popze-
nészek) életrajzát dolgozzák fel önállóan   

• áttekintés a zenepszichológiáról, a zene hatásai (pl. film, reklám, háttérzene, walkman, 
a zene szerepe a vallásban, a politikában)   

ZENEELMÉLET:   

zenei formatan: a klasszikus stílus zenei formái, a szonáta forma, a szimfónia, a versenymű, 

opera   

KONCERTLÁTOGATÁS:   

Klasszikus művek, előkészítéssel és utólagos írásbeli feldolgozással   

 

11. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:   

Ebben az évben van a legtöbb iskolában a zenetörténet epocha, amely az eddig megismert 

zenedarabokat, impulzusokat, stílusokat és szerzőket elhelyezik az időben. Az epocha kez-

dődhet akár az emberiség korábbi kultúrkorszakaival (óindiai, óperzsa, óegyiptomi, görögró-

mai), és a huszadik század zenei forradalmáig (pl. Schönberg, Bartók) vezeti el a diákokat. 

Fontos észrevétetni az egész zenetörténet folyamán a dionüszoszi és az apollói minőségek 

jelenlétét, és azok arányának változásait az emberi tudat fejlődésének különböző korszakai-

ban. Tovább fejleszthetjük, pl. ezen a zenetörténeti epochán keresztül is, a zenei ítéletet és 

a zenei ízlést. Kiemelt eleme a zenei munkának a klasszikus, illetve romantikus műdalok szóló 

éneklése. 

 

Javasolt témakörök:   

ÉNEKLÉS, KÓRUS:   

• hangképzés   
• szóló éneklés (pl. Schubert: Winterreise, más romantikus műdalok)   
• a dalkincs bővítése: romantikus műdalok, kórusművek, népdalok, kamarakórus (duók, 

triók, kvartettek is) a capella, vagy kísérettel   
• tiltakozó dalok (társadalomkritika)   
HANGSZERES ZENE:   

• kamara együttesekben, vagy osztályzenekarban (speciális hangszerelés, amelyben 
mindenki képessége szerint részt vehet) dolgoznak a diákok   

• az improvizációs formák bővülhetnek   
ZENEI TANULMÁNYOK:   

• zenetörténet epocha a főoktatásban (ld. még: művészettörténet a tizenegyedik osztály-
ban)   

• fejlődési korszakok a zenetörténetben, a kezdetektől a huszadik századig   
• jelentős művek a különböző korszakokból, hangsúlyosan a romantikus korból   
• különféle zenedarabok leírása, összehasonlítása, osztályozása   
• apollói/dionüszoszi: a zenei alkotás kifejezésmódjai, formái  
• a programzene 
• a kromatikus hangsor   
• különböző rockzenei irányzatok tanulmányozása, a dalszövegek vizsgálata (rap, heavy 

metal, techno, house, stb.)   
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• írásos munkák nagy romantikus zeneszerzők életéről: pl. Schumann, Chopin, Liszt, Wag-
ner   

ZENEELMÉLET:   

A szonáta főtételének formája, a romantika zenei formái (pl. szimfónikus költemény, rapszó-

dia, stb.)   

KONCERTLÁTOGATÁS:   

Klasszikus művek, előkészítéssel és utólagos írásbeli feldolgozással 

EURITMIA  

 

Az Euritmia egy látható nyelv, mimika nélkül. Lelkesült mozgásokkal ragadja meg a testet és 

összeköti a lelki-szellemivel. Ellentétben a tornával, melynek más funkciója van a test meg-

értésében és erősítésében, az Euritmiának a lelki részvétel a célja, amelyet mozgással feje-

ződik ki. Az Euritmia mozgásalapját objektív törvényszerűségek alkotják.  

Az alkotott a mozgásból jön létre, a mozgás az alkotottban kerül nyugvópontra. Általuk nyi-

latkozik meg az 'Én', mint beszélő lény. A beszédben hallhatóan jelenik meg a megalkotott 

mozgás.  

Eredetileg a beszéd, ének és az emberi mozgás egy összefüggő egységet alkottak, csak ké-

sőbb váltak külön. Ha az ember a kimondott szavakat hallgatja, lelke mozgásba lendül, maga 

is beszél és bensőleg együttmozogva tevékenykedik.  

Ezeket a belső mozgásokat, mint az egész ember jelbeszédét, mint “látható beszédet” mu-

tatja meg az Euritmia.  

Csírájában az emberi lényből bontakozik ki és a testet, mint kifejező eszközt, mint hangszert 

használja.  

Minden magánhangzó egy másképpen színezett lelki minőséget fejez ki (csodálkozás, csodá-

lat, félelem, öröm), a mássalhangzók pedig differenciáló, plasztikus képi erőt jelentenek. A 

gyermekek ezáltal átélik az eleven képi erők különféle mozgásait, a szél zúgását az SZ-ben, a 

víz hullámzását a V-ben, a növények növekedését, fejlődését az L-ben.  

Minden hang a rá jellemző ősi formában fejezi ki magát.   

Az Euritmiában a nyelv további elemei, a nyelvtan, retorika is kifejeződésre kerülnek. Az em-

beri test zenei törvények és viszonyok szerint épül fel (pl.: a csontváz vagy a testarányok). 

Ezeknek a zenei alkotóelemeknek mozgásait látható élménnyé teszi a zenei Euritmia.  

A csoportos munkákban az egyéni mozgásra való figyelem mindig kötődik a többiek mozgá-

sába való szociális beleérzéssel.  

Az Euritmia tanítás 1-12. osztályig szorosan egymásra épül. Az első négy osztályban heti egy, 

később heti két alkalommal találkoznak ezzel a tantárggyal.  

Az Euritmia tanár szorosan együttműködik az osztálytanítóval, és az Euritmia óra anyagával 

kapcsolódik a főoktatáshoz.  

Az Euritmia tantárgy fontos segédeszköze a nevelésnek, művészi értéke mellett fontos pe-

dagógiai-didaktikai értéke van:  

• harmonizálja a testi-lelki-szellemit a gyermekben  
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• beszéd és zenei Euritmia tanulása folyamán mély, élő kapcsolatba kerül a gyermek a 
költészettel, a zenével  

• a művészi munka folyamán bővülnek a kifejezési eszközeik, szépség, harmónia hatja át 
mozdulataikat  

• a különböző geometriai formák tanulása közben téri tájékozódásuk folyamatosan fejlő-
dik  

• a közös, csoportos munkákban, egymásra való figyelmük, szociális érzékük fejlődik   
 

1. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak: 

A tanítást a mesehangulat hatja át. A mesék képeivel belső átélésből jelennek meg a térbeli 

formák. A mozdulatok teljesen az utánzásra épülnek. A zene csak kíséri a mozgást, hangulati 

aláfestést biztosít. Fontos, hogy minél több térbeli formát gyakoroljanak a gyerekek a zene 

segítségével.  

Javasolt témakörök:  

• egyenes és íves mozgások (kör, spirál, lemniszkáta)  
• magán- és mássalhangzók utánzása (kevés, nagy hangzók)  
• lépés, szökkenés, dobogás, galoppugrás  
• finommozgások fejlesztése, ügyességi gyakorlatok  
• Térirányok (jobb, bal, fent, lent, elől, hátul)  
• pentaton dallamok, kvint hangköz mozdulata, mint a mese alkotóeleme  
 

2. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A feladatok kapcsolódnak a főoktatás anyagához. A szentek történetein és rövid állatmesé-

ken keresztül gyakorolhatók a lépésformák, a különböző karakterek. Még mindig utánzáson 

alapulnak a mozdulatok, de már kisebb egyéni feladatok is megjelennek.  

Meseszerűen, de megjelenik a zenében a 3/4 – es ütem lépésgyakorlása, illetve rövid és hosz-

szú hangok megkülönböztetése.  

Javasolt témakörök:  

• az első osztály anyagának elmélyítése  
• hullámok, szögek a kör vonalán  
• két körben való csoportos munka  
• pedagógiai gyakorlatok: “én és te” és “mi”; “keressük egymást”(wir suchen uns)  
• egyensúlyteremtő gyakorlatok: csukódás, nyílás - lélegzés a térben  
• alapritmusok bevezetése: jambus, trocheus, anapestus  
• tükrözések a térben  
• 3/4 – es ütem; rövid, hosszú hang a zenében; dallamív  
 

3. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A gyermek lelki fejlődéséből kiindulva - a 9. évtől jobban megéli, a környezetétől való elvá-

lást- alkotjuk meg az Euritmia formáit és mozgásait.  A gyermekeknek önállóbban kell orien-
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tálódniuk a térben.  A magánhangzókat felismerik és a mozgásukban önállóan használni tud-

ják. Differenciáltabb a munka a zenei euritmiában is. A főoktatáshoz kapcsolódva ritmikus 

mozgásokon, verseken, térbeli formákon keresztül ismerkednek meg a különböző mestersé-

gekkel. A teremtéstörténet mélyebb átéléséhez nagy segítséget nyújt ebben az évben az Eu-

ritmia.  

 

Javasolt témakörök:  

• a négy elem - föld, víz levegő, tűz- megjelenítése  
• magánhangzók bevezetése gyakorlása  
• mértani formák (háromszög, négyszög) játékos megjelenítése a térben  
• Szociális gyakorlatok: kérdés-felelet, keressük egymást  
• lemniszkáta keresztezéssel  
• ügyességi és koncentrációs gyakorlatok  
• kis és nagy terc átélése  
• kánon  

 

 

4. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A gyermekkor középső szakaszának átlépésekor a fantázia és a képzelet új erőit, valamint a 

moralitást kell a gyermekben kifejleszteni és ápolni. Jobban tagolódik az egységes beszédél-

mény a nyelvi elemek által. Az Euritmia segítségével a gyermek a nyelvtani elemeket nem 

csak értelmi erőivel érti meg, hanem érzelmi és akarati erőivel is. A középpontra irányuló kör 

a mozgás során mindig feloszlik, a térbeli formák frontálisan, előre irányulva valósulnak meg. 

Ügyességi gyakorlatok kísérik az önállóság felé tartó fejlődést. Ekkor kezdődik tulajdonkép-

pen a zenei Euritmia.  

 

Javasolt témakörök:  

• mássalhangzók bevezetése, az ABC gyakorlása  
• nyelvtani elemek térformában való átélése (főnév, ige, melléknév)  
• tükörképek formái, gyorsasági és ügyességi gyakorlatok  
• koncentrációs gyakorlatok  
• alliterációk  
• zenei hangok, C-dúr skála  
• alsó, felső szólam megkülönböztetése  
• egész, fél, negyed, nyolcad hangok megkülönböztetése, csoportos megjelenítése  
• polonéz forma  
• pedagógiai gyakorlat ("wir wollen suc  
 

5. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak: 

A nyelvtani elemek elmélyítése mellett különös hangsúlyt kap a hang- és szómozdulat meg-

alkotása. A nyelv szépségének, ritmusának és formájának átélését és megértését külön is 

gyakorolják. Újdonságként felfedezik a saját alakjuk geometriáját: az ötágú csillagot. Ezt a 
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formát térben is átélik, mozgással bemutatják. A történelemmel összefüggésben a régi kul-

túrkorszakok hangulatát idézik fel. Ősi templomi táncok elemeivel ismerkednek. Ebben az 

évben már idegen nyelvű versekkel is foglalkoznak. A zenei euritmiában kétszólamú művek-

kel foglalkoznak. A munka alapvetően frontálisan folyik.  

 

Javasolt témakörök:  

• nyelvtani formák elmélyítése  
• mértani formák, nehéz formagyakorlatok: ötöscsillag, lemniszkáták, harmónikus-nyol-

cas  
• egyszerű geometriai formák eltolása  
• régi kultúrákból való szövegek feldolgozása (indiai, perzsa, egyiptomi, görög)  
• "EVOE, HALLELUIA, energia- és béketánc"  
• idegen nyelvű versek kidolgozása  
• különböző dúr hangzások  
• kétszólamú dallamok, kánonok  
• ritmusgyakorlatok rúddal  

 

6. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Párhuzamosan az első geometria tanítással gyakorolják a mértani alakváltozásokat és eltolá-

sokat a térben (háromszög, négyszög). Ezek a feladatok egészen elemi módon segítik a nö-

vekvő tájékozódási és elvonatkoztató képességet. Ebben a korban kezd a gyermekek eddig 

magától értetődő mozgásharmóniája gyengülni. Különösen koordináló hatású lehet a zenei 

hangok tanulása, gyakorlása, ill. a hangközökön belül az oktáv átélése. Minden gyakorlatot 

át kell járnia a mozgás folyamatosságának és pontosságának. Nagy hangsúlyt kap ebben az 

évben a rúdgyakorlatok nehezebb térformákkal való kidolgozása.  

 

Javasolt témakörök:  

• rúdgyakorlatok  
• bonyolult tükörformák  
• mértani alakváltozások, eltolások  

• oktáv, a hozzátartozó térformával  
• Dúr és moll megkülönböztetése  
• hallásgyakorlatok  
• rímformák  
• a tiszta gondolkodást elősegítő gyakorlat: "TIAOAIT"  
• középkori latin szöveg feldolgozása  
• magánhangzók térformái  
 

7. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Az anyanyelvi oktatással összefüggésben a nyelv differenciáltsága, plasztikussága élhető át a 

mozdulatokban és mozgásokban. (Lelki hangulatok kifejezése, mint öröm, komolyság, vi-

dámság stb.)  
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A bonyolult geometriai térformák tiszta, világos rendszert, biztonságot adnak a gondolko-

dásban.  

A helyes tartást megcélzó gyakorlatokat tudatosabban kell bevezetni és a l2. osztályig változó 

formában folytatni.  

A zenei euritmiában szintén sokkal differenciáltabbnak kell lennie a munkának. Gyakorolni 

kell a kicsi, gyors hangok a forte, piano megjelenítését. A dúr és moll akkordok csoportos 

megjelenítésének, átélésének komoly akaraterősítő szerepe lehet.  

Fontos, hogy többféle hangszerkíséretet is kipróbáljanak a gyerekek, a hangzás különbségét 

érezzék a mozgáskifejezésben is.  

Ebben az évben a helyes lépés gyakorlása is tudatosan elkezdődhet.  

 

Javasolt témakörök:  

• nyelvtani formaelemek kibővítése dramatikus mozdulatokkal. (lelki tartások, fej, láb-
tartások)  

• humoreszkek  
• öt, hat, hét, nyolcszög eltolások bonyolult formában  
• önálló munkák  
• agresszivitást kezelő gyakorlatok: "Streiten heftig miteinander"  
• dúr és moll hangnemek akkordok  
• hangközök felismerése  
• rímformák elmélyítése  
• reneszánszkori versek feldolgozása  
• bonyolult rúd és koncentrációs gyakorlatok  
• idegen nyelvű szövegek feldolgozása  
 

 

 

8. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Minden lelki és térbeli kifejezési lehetőséget nagyobb drámai költeményekben foglalunk ösz-

sze. A gyermek életkorának a balladák és humoreszkek igen jól megfelelnek, melyek erős 

lelki polaritásokat tartalmaznak.  

A zenei euritmiában nagyobb csoportformákat lehet kidolgozni, melyekkel a szociális együtt-

lét fejleszthető. A dúr és moll feszültséggel teli váltakozása, ennek átélése, jó hatással van 

erre a korosztályra.  

A nyolc év alatt tanult mozgások, mozgásformák, törvényszerűségek átismétlése segítőleg 

hat a felső tagozatos munkában.  

 

Javasolt témakörök:  

• dramatikus prózai művek feldolgozása  
• balladák  
• humoreszkek  
• intenzív munka dúr és moll hangnemben  
• dramatikus zenedarabok  
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• ütemgyakorlatok  
• nagy, bonyolult térformák (harmonikus nyolcas több irányból)  
• különböző nyelvek összehasonlítása a mozgáson keresztül  
• pedagógiai formák: "Schau in dich" előkészítése 
 

9 - 12. OSZTÁLY  

Megközelítési szempontok és célok:  

A felső tagozat kezdetén az Euritmia tanítás módszerében egy határozott változásnak kell 

végbemennie. Az eddig gyakoroltakat egyre tudatosabban élik át és formálják újra.  

Ebben a korban lényeges elem a mozgás kifejezőerejének iskolázása.  

Az Euritmiát, mint kifejező művészetet gyakorolják a tanulók: a pedagógiai gyakorlatok dina-

mikus mozgásokba mennek át, a térbeli formák a szigorúan mértaniból átalakulnak művé-

szien megalkotott formákba.  

A tanár irányítása a háttérbe szorul, ezáltal utat nyit a tanulók belső hozzáállásához és önálló 

alkotóképességéhez. Fokozatosan meg kell tanulniuk önállóan és éberen bánni az elemekkel.  

 

9. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A felső tagozat kezdetén, elszakadva az osztálytanítótól, egy önállósodás kezdődik a tanulók-

nál. Ezt sok egyéni feladattal, kisebb csoportos munkával jól lehet segíteni. A fiatalokban az 

élet minden területe felé érdeklődést, szeretetet, az értékek keresése utáni vágyat kell fel-

keltenünk, erősítenünk. A humornak erőteljesen jelen van a munkában.  

 

Javasolt témakörök:  

• dinamika a nyelvben, zenében és térbeli mozgásban: ellentétek megismerése  
• saját test geometriájának és felépítésének tudomásul vétele és uralma  
• mozgások egyéni kialakítása és átalakítása  
• új elemekért a harmóniák megalkotása  
• szép, folytonos lépés intenzív kidolgozása  
• ritmusok pontos gyakorlása  
• világos, sötét, forte, piano tudatos átélése, gyakorlása  
• akkordok  
• erős dallammozgások  
• 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"  
• ún. Dionüszoszi formák bevezetése (én és te)  
 

10. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  



283 

 

A főoktatás anyagához tematikusan kapcsolódik az euritmia (pl.: költészettan-epochához 

vagy a történelemhez). A dinamikát a mozgásban ki kell egészíteni a "gondolkodás, érzés, 

akarat" megfelelő kifejezéseivel. A lelki élményeket, a mozgások által egyre differenciáltab-

ban kell bemutatni. A saját test feletti uralmat virtuóz rúdgyakorlatokkal lehet iskolázni.  

 

Javasolt témakörök: 

• ellentétesség gyakorlása  
• háromrészes lépés  
• drámai mozdulatok  
• versformák, rímformák, ezek megjelenítése a térben  
• új témák alapformáit rendszerezni, gyakorolni  
• ősi kultúrák szövegeinek feldolgozása  
• a pedagógiai formák tudatosítása, átélése: "Wolkendurchleutcher", TIAOAIT, EVOE, 

Halleluja  
• hosszabb zenei művek kidolgozása  
• klasszikus zenei formák (rondo)  
• különböző hangszerek együttes megjelenítése a zenében  
 

11. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Új elemként megjelenik a hátsó tér tudatos megélése. A főoktatáshoz kapcsolódva megje-

lennek a színek mozdulatai, a szín átélése. Az epikában, lírában komoly stilisztikai munka 

kezdődhet a mozdulatok kifejezésében, térformákban.  

 

Javasolt témakörök: 

• hátsó tér kialakítása  
• formavezetés  
• bolygó mozgások  
• színek  
• néma közös formák  
• plasztikus mozdulatok  
• szólómunkák  
• hangközök minőségének átélése, gyakorlása  
• TAD, "Ich denke die Rede" meditáció  
• Szonettforma  
 

 

 

12. OSZTÁLY  

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Az összes kifejezési eszköz áttekintése történik meg ebben az évben. Fontos, hogy vezérfo-

nalként megjelenjen: „a test, mint a lélek hangszere” gondolat.   

Ennek megfelelően a diákoknak önállóan és differenciáltan kell tudni mozdulatot, tartást, 

mozgást vezetni, a mondanivalót kifejezni.  
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Új elemként a kosztümök színeinek összeállítását, illetve a színpadi világítást tanulják meg a 

tanulók.  

 

Javasolt témakörök: 

• minden stílusfajta gyakorlása  
• példák a modern költészetből, zenéből  
• az Euritmia modern művészetként való felfogása  
• az Euritmia, mint az ember és világ viszonyának kifejezése  
• művek önálló kidolgozása világítással, kosztümmel  
• az állatövi jegyek megismerése; térben, mozgásban, a hozzátartozó mozdulattal való 

megjelenítése  
 

MŰVÉSZETI ALAP- , ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

 

A Nyíregyházi Waldorf iskolában a Waldorf Kerettanterv által előírt művészeti nevelés folyik, 

és ennek megfelelően zajlanak a művészeti vizsgák is: 

A művészeti vizsgákat a Waldorf iskolánkban tanuló diákok két alkalommal tesznek: az alap-

vizsgát 8. osztály, a záróvizsgát pedig 12. osztály második félévében, (a pontos időpontot a 

mindenkori 8. és 12. osztály határozza meg az osztálytanítójával, osztálykísérőjével az éves 

munkarend függvényében).  

Minden osztály, minden évben előad egy életkorának megfelelő színjátékot, melyet az osz-

tálytanító, illetve a drámát tanító pedagógus határoz meg az osztály életkori, és egyéb sajá-

tosságait figyelembe véve. 

Témaköröket és a követelmények rendszerét lásd részletesen kidolgozva a Pedagógia 

programban.  
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET / ESZTÉTIKA  

 

9–12. OSZTÁLY  

 

Megközelítési szempontok és célok:  

A tantárgy célja, hogy felébressze a diák művészetek iránti érdeklődését és segítse azok meg-

értését. A művészettel való munka elősegíti bizonyos lelki készségek kifejlődését, mélyülé-

sét, beleértve az érzékelés és ítéletalkotás erőteljesebbé válását. Három alapvető szempont 

érvényes a felső tagozat négy osztályára egyaránt:  

1. Az érzékszervi érzékelés finomítása, a tudatosabb hallás és látás képességének intenzív 
iskolázása a vizuális művészetek tanulmányozásának segítségével. Ennek érdekében be 
kell vonni az érzékszervi tapasztalás teljes skáláját, ami az élő gondolkodás művelésének 
alapja.  

2. Azt a képességet kell ápolni, amivel a művészetek esztétikai minőségét mind időben, mind 
térben értékelhetik. A finom minőségbeli különbségek felismerésének iskolázása. Az el-
méleti szókincs és a művészeti terminológia kialakítása, hogy művészeti minőségeket le-
hessen megvitatni, mint forma, tömeg, tónus, szín és mozgás, stb.  

3. A művészettel, művészettörténettel kapcsolatos tudás megszerzése az emberi tudat fej-
lődésének tükrében. A művészeti tanulmányok új, különálló tantárgyként a felső tagozat 
elején jelenik meg válaszként azokra a fizikai és lelki változásokra, amelyeken a fiatal em-
berek keresztül mennek, és azokra a kérdésekre és szükségletekre, amelyeket e változá-
sok eredményeznek. Ahogyan a tudományos tantárgyak új hangsúlyt kapnak, úgy a mű-
vészeti tanulmányok tantárgy egyfajta egyensúlyt hivatott létrehozni: a megváltoztatha-
tatlan természeti törvények uralta világgal ellentétben a művészet egy olyan birodalom, 
ahol az emberi szabadság megnyílhat.  

14 és 15 éves korban a diákok tudatosabban kezdik megélni testük nehézségét, és közelebbi 

kapcsolatba kerülnek a gravitáció erőivel. A művészet által kínált képek ezzel ellentétes él-

ményt, könnyűséget, akár könnyedséget adhatnak. Lelki életük is új jelleget vesz a pubertás 

előrehaladtával. Befelé fordulóbbak, személyesebbek, zártabbak lesznek. A kívánságok, vá-

gyak, szenvedélyek egész világa zúdul rájuk. Az érzéseik e kezdetben kaotikus és zabolázatlan 

világa a művészeten keresztül a szabályos formák és harmóniák rendezett világával találják 

magukat szemben.  

De nem csak a vágyak új világa ostromolja őket, hiszen mostanra magas eszmékkel, nemes 

célokkal és más követelésekkel szállnak szembe a világgal és önmagukkal. A nagy művészeti 

alkotások választ adhatnak a tökéletességre törekvő vágyaikra. Legalább képeken keresztül 

kielégíthetik az eszményi iránti vágyukat, és felmerülhet az a gondolat, hogy a képi megjele-

nés szellemi realitást takar. A művészetek világából vett témák a négy osztály során a fiatalok 

belső igényeiből, szükségleteiből adódnak, de a tananyag kiválasztása, a hangsúlyok megvá-

lasztása teljes mértékben a tanártól függ. Szabadon választhatnak a művészeti ágakból attól 

függően, hogy miben jártasak, hogy mit találnak erre különösen érdemesnek. Az a fontos, 

ahogyan tanítanak, hogy az a korosztálynak megfelelő módon történjen, hogy hogyan válasz-

tanak, az csupán másodlagos.  
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9. OSZTÁLY - ÓKOR MŰVÉSZETE 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

A vizuális művészeteken (a „térbeni művészetek”), a festésen és szobrászaton van a fő hang-

súly. A nagy művészeti alkotások tanulmányozásának célja, hogy felébressze a művészetben 

rejlő szépség és nagyság iránti lelkesedést, élvezetet. Az érzések kifinomultabbak, árnyaltab-

bak lesznek, a megfigyelés élénkebbé válik, ahogy a fiatalok megtanulnak látni. Kezdetben a 

kompozíció és forma kérdésére csak utalások történnek. Az esztétikai érzék kialakulását ele-

inte a nagy műalkotások megismerésén, tapasztalásán keresztül iskolázzák. Egy további 

szempont a kiválasztott három nagy történelmi időszak jellemzőivel való foglalkozás. Mit ta-

láltak az ókori egyiptomiak szépnek? Hogyan tapasztalták meg a görögök a szépséget? Mi 

volt a szépség elmélete, ideálja a reneszánsz idején? A művészet fejlődésének láttán valami 

megérthető abból, ahogyan az emberiség fejlődött. Az egyiptomi – görög - reneszánsz mű-

vészeti stádiumok a nyugati tudat fejlődésének lépcsőit fedhetik fel.  

 

Ajánlott témakörök:  

ÓKORI EGYIPTOM  

Az ország különleges földrajzi adottságainak leírása (a Nílus völgye, a sivatag) szolgálhat ala-

pul az egyiptomi kultúra megértéséhez. Mindenek előtt a halál kultusza (bár az élet vitalitá-

sának érzésével töltve), és az egyiptomi művészet szorosan kapcsolódik ehhez. A szobrok 

(álló, ülő, térdeplő, guggoló alakok) az embert az állandóság világához tartozónak mutatják 

be. A reliefek és festmények csak a szükségeset láttatják. Az építészetet (masztaba, piramis, 

templom) csak érintőlegesen érdemes bemutatni, mint a nagy keretet, amiben szobrok és 

festmények helyet kapnak. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a hieroglifák szent írása 

koncepcionális alapot és kánont jelent az építészet, festészet és szobrászat számára. Az ilyen 

művészetet “olvasni” is kell, és fontos kulturális lépést jelent az írott kultúra és az írásos mű-

veltség kialakulása felé.  

 

ÓKORI GÖRÖGÖK – ÓKORI RÓMAIAK 

Megint 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 tájban, az istenek ter-

mészethez közeli imádata). A görög szobrászatot a különféle stílusbeli szakaszokon keresztüli 

fejlődésén keresztül tanulmányozzák: archaikus, klasszikus (kemény stílus, “lágy” stílus), hel-

lenisztikus. A fejlődést, mint folyamatot kell bemutatni (ellentétben az egyiptomi időtlenség-

gel): a sarjadás, az archaikus idők koncentrált ígérete, a kibomlás, a virágzás, a megérés a 

klasszikus időkben, melyben ott van mind a túlzott kimunkálás, mind pedig az elhervadás és 

elmúlás a későbbi időkben. Az építészet a görögök esetében is mint egyesítő háttér, nem 

pedig külön téma szerepel.  

 

RENESZÁNSZ -ÖSZEHASONLÍTÁSOK 

Bevezetésként a korai keresztény művészetet lehet bemutatni (a katakombák, a ravennai 

mozaikok). A tipikus középkori művészeti formák érzékeltetésére, mint az arany háttér, fafa-

ragások, katedrális szobrok, kódex illusztrációk bemutatásával lehet felkészíteni a diákokat a 
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kései középkor újításaira. A kései középkorból a kora reneszánszba Giotto, Ghiberti, Brunel-

leschi, Masaccio, Donatello, Uccello és Piero della Francesco említhető, mint a világ iránti 

újfajta érdeklődésnek (a lineáris perspektíva felfedezése, stb.) a legfőbb képviselői, majd Le-

onardo, Michelangelo és Raffaello élete és munkái jelentik a korszak csúcspontját.  

A használt példákat a legfontosabb művekre érdemes korlátozni, hogy a diákokat ne árrassza 

el a képek özöne, ami felszínességhez vezethet. Érdemes egy-egy órán csupán kevesebb kép-

pel foglalkozni, és azokat intenzíven tanulmányozni, majd néhány hozzájuk kapcsolódó mun-

kával folytatni a következő alkalommal. Figyelembe véve a képek mennyiségét, amit a fiata-

loknak manapság meg kell emészteniük, a dianézés egy elsötétített szobában nagyon passzív 

foglalatossággá válhat. A tanároknak kreatív módokat kell találniuk, ha azt akarják, hogy a 

művészeti tanulmányok a diákok aktivitását is felébressze, és ne csupán szórakoztassa őket.   

 

A javasolt témakörök összefoglalása:  

- Egyiptom  
- Mezopotámia művészete  
- Kréta művészete (ajánlott)  
- bikakultusz  
- minoszi mondák  
- Görög művészet  
- Római művészet  
- etruszk művészet (ajánlott) - királyság kora  
- Ókeresztény művészet  
- Reneszánsz művészet - Michelangelo,  
- Leonardo életrajza  

 

 

10. OSZTÁLY -  FESTÉSZET ÉS GRAFIKA A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETÉBEN 

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Ez a főoktatás a grafikus művészet és festészet technikáinak és kifejezőerejének széles körét 

mutatja be. Itt is a forma, technika, kompozíció és a stílus kerül az előtérbe. A diákok tudás-

vágyának megfelelően a hangsúly a megismerésről a felismerésre, a látásról (vagy hallásról) 

az értésre tevődik át.   

 

Javasolt témakörök:  

Az egyik fő motívum román és gótikus építészeti elemek alakulása Európa különböző tájain 

hasonlóságok és különbségek megjelenése. A népi iparművészet grafikus megnyilvánulásai 

kontra viking kultúra. Üvegfestészet –üvegablakok technikai megvalósulások. Tanulmá-

nyozni lehet a műalkotások reprodukálásának társadalmi és kulturális jelentőségét, valamint 

a művészet és a könyvek kapcsolatát, ami elvezet a reprodukálás modern módszereinek és a 

művészet társadalomban betöltött szerepének kérdéseihez.  

A javasolt témakörök összefoglalása:  

- Templomépítészet és festészet a középkorban 
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- Iparművészeti technikák és alkalmazásuk grafikus megoldások, illusztrációkészítés 
- Tiffany üvegművészet 
- Kézművestechnikák /ötvösművészet, grafika, üvegtechnikák, festészet- tempera, olaj, 
- Albrecht  Dürer metszetei 

 

 

11. OSZTÁLY – RENESZÁNSZ HATÁS AZ ÚJKOR MŰVÉSZETÉRE 

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Amint a fiatal emberek mind jobban befelé fordulnak ebben a korban, a zenén keresztül fi-

noman kapcsolódhatunk változó szellemi-lelki világukhoz.  A művészeten belül a zene és iro-

dalom társításai a festészettel érdekes összefüggéseket tárhat fel, melyek megvilágítása fej-

lesztőleg hat a tanulók általános műveltségére. Az utóbbi esetben az általánosabb elméletek 

nagyobb hangsúlyt kapnak és a diákok előtt szélesebb látóhatár tárul fel. Megvizsgálják a 

művészetben levő hasonlóságokat és polaritásokat. Például fő motívum lehet a festészet és 

szobrászat a beszédtől és a zenétől való eltérése.  

 

A javasolt témakörök összefoglalása:  

Az egyik fő motívum az északi és déli reneszánsz és barokk művészet kontrasztja lehet. A 

hangsúly a XVI. és XVII. századi északi művészet nagymesterein van: Dürer, Grünewald, Hol-

bein, Rembradt. Egy másik fontos téma az új technikák, amiket e mesterek közül sokan al-

kalmaztak a grafika terén (fametszet, rézmetszet, rézkarc), amit ezeknek a gyakorlati kipró-

bálásával is össze lehet kötni: az önállóan létrehozott, de lemásolt alkotások felfedik az ere-

deti képek struktúráját. Egy motívum változatainak tanulmányozása Rembrandt egy képso-

rozatában (például önarckép metszetek) sokat fedhet fel a művész előtt nyitott hangulati és 

formai kifejezésmódokból. Tanulmányozni lehet a műalkotások reprodukálásának társa-

dalmi és kulturális jelentőségét, valamint a művészet és a könyvek kapcsolatát, ami elvezet 

a reprodukálás modern módszereinek és a művészet társadalomban betöltött szerepének 

kérdéseihez.  

 

FESTÉSZET  

Ez az epocha a romantikusokkal kezdődik: 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, 

Gaugin, Munch, van Gogh, Monet) a "Blauer Reiter" iskoláig, a modern festészet klassziku-

saiig. A művészek és festményeik tanulmányozását mindig egy szélesebb kulturális környe-

zetben érdemes végezni. Ahogyan az impresszionizmus és expresszionizmus ellentétpárja 

kapcsolódik a zenében fellelhető apollói-dionüszoszi polaritáshoz, úgy lehet más, általáno-

sabb esztétikai ellenpontokat szemléletükben tanulmányozni, például: klasszikusromanti-

kus, szobrászat-zene, zene-festészet, szem-fül, tér-idő, stb.  Ha a zenét és a festészetet egy-

séges epochában tárgyaljuk, a művészek által a XIX. és XX. században felfedezett szoros kap-

csolat zene és festészet között gyümölcsöző megközelítési módot eredményezhet (Gauguin, 

Debussy, Scriabin, Klee, Kandinszky és mások). 
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A javasolt témakörök összefoglalása:  

- LE- RA- MI (Leonardo – Raffaello – Michelangelo) 
- Dürer, Rembrandt, (Holbein), Északi festők életrajza  
- Grünewald  
- Dürer: Önarckép  
- Rembrandt: Önarckép (sorozat)  
- Bernini munkássága 
- Az „apollói-dionüszoszi” jelenségek  
- David  
- Ingres, Delacroix életrajza (ellentétes művészete)  
- Barabás Miklós akvarelljei 

 

12. OSZTÁLY                     ÉPÍTÉSZET -  XX.SZÁZAD MŰVÉSZETE 

 

Szempontok és tanítási tartalmak:  

Az év azon követelményének megfelelve, miszerint a tananyagot egyetemes szempontból 

kell megközelíteni, a téma a művészetek egészének áttekintése lehet. Ugyanakkor az építé-

szet jelenik meg a 12. osztályban a leghangsúlyosabban. Ebben az életkorban értik meg iga-

zán a fiatalok az építészetet. Testük, pontosabban a statikus elem, a csontváz, elérte a fejlő-

désnek azt a fokát, amikor a fiatalok "érzik" és belülről "értik" az építészet statikai és konst-

rukciós törvényeit. Az építészet, mint egyetemes művészet jelenik meg, magába foglalva az 

összes többi művészetet. Ez egy teljes vagy mindent magába foglaló műalkotás elméletéhez 

vezethet. Ezzel összefüggésben külön témaként megjelenhet „a művészet filozófiájának”, az 

esztétikának a bevezetése is.  

 

Javasolt témakörök:  

Az építészetet, mint a művészetek között különleges helyet elfoglaló ágat mutatjuk be. Fej-

lődését három szempont figyelembevételével lehet vizsgálni: művészi forma és alak, techni-

kai 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 kifejeződéseként, és így tovább. Az építészet fejlődése tük-

rözi az emberi tudat fejlődésének kulturális és történelmi lépcsőit. Természetesen az építé-

szet tanulmányozása egészen napjainkig vezet. Mind mélyebbre lehet hatolni a művészet 

értelmét és lényegét tekintve, ehhez Schiller: „Levél az ember esztétikai műveléséről” című 

műve megfelelő tájékozódási pontot jelenthet. Ez továbbvezethet századunk művészetéről 

való gondolkodásig, pl. Paul Klee, Joseph Beuys vagy John Berger és a modern művészet esz-

tétikai problémáiig.  

Egy hosszabb művészeti út nagyon sokat adhat a 12. osztályban. Ahhoz, hogy ne csupán a 

művészet „pusztán turistafogyasztói” maradjanak, érdemes a diákokat saját munkára ösztö-

nözni, pl. hogy rajzolják le a látott épületeket, műalkotásokat vagy vegyenek részt valamilyen 

szociális projektben. Ez az út a négy év művészeti tanulmányainak csúcspontját jelentheti. 
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Európában Olaszország szokott a legnépszerűbb úti cél lenni, de van számos egyéb lehetőség 

is. Természetesen anyagi kereteinkhez mérten. 

 

A javasolt témakörök összefoglalása:  

- Építészet  
- XX. századi művészet  
- Kortárs művészet  

Ajánlott irodalom- és diaképjegyzék:  

Ősművészet  

- Stonehenge  
- „Willendorfi Vénusz”  
- Barlangrajzok: altamirai Bölény  

Lascaux Bikák  
Pech Merle Lovak  
Irodalom:  

- A művészet kezdetei (Corvina, 1990.)  

- László Gyula: Az ősember művészete (Corvina, 1968.)  

Egyiptom  

- Dzsószer fáraó Lépcsős piramisa Szakkara  

- Piramisegyüttes Giza - Szfinx Giza  

- Khefren fáraó ülőszobra  

Hieroglifa  

Írnok szobra  

- Hatsepszut fáraó(nő) ülőszobra  
- Szolgaszobrok - Usebti  
- Sziklasírok  
- Életút Théba  
- Halastó Théba  
- Hárfázó nők Théba  
- Mocsári vadászat Théba  
- A kis marhahajcsár Nebamon sírja  
- Tutanhamon aranymaszkja  

Irodalom:  

- Dobrovits A.: Egyiptom és az antik világ (Akadémia, 1979)  

 

Mezopotámia művészete - Zikkurat : Ur - Imádkozó szobrok  

- Sumer házaspár  

- Gudea Lagaszi enszi ülőszobra (Méd)  

- „Keselyű” sztéle  

- Sebesült nőstényoroszlán : Asszír  

- Oroszlánvadászat : Asszír  

Irodalom:  

- L. Oppenheim: Az ókori Mezopotámia (Gondolat, 1982.)  

- J. Klima: Mezopotámia (Madách, 1983.)  
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Kréta művészete  

- Kígyós istennő  

- Knosszoszi palota  

- Tollkoronás herceg  

- Freskók a knosszoszi palotából: Delfinek, Madarak  

Irodalom:  

- Az antik világ (Corvina, 1986.)  

- P. Warren: Az égei civilizáció (A múlt születése) (Helikon, 1989.)  

Görög művészet  

- Kurosz (Ananisszoszi)  

- Kore  

- Moszkhophorosz  

- Kocsihajtó  

- Poszeidon v. Zeusz - Szandálját oldozó istennő  

- Szamothrakéi Niké  

- Laokoón-csoport  

Irodalom:  

- Az antik világ (Corvina, 1986.)  

Etrusztk művészet  

- Sírdomb : Tumulusz  

- Urii Apulu (Terrakotta) - Cerveteri házasok szarkofágja  

- Bikák sírja (Targuinia) freskók  

- Capitoliumi farkas  

Irodalom:  

- Artner T.: Az ókor művészete (Móra, 1979.)  

Római művészet  

- Augustus portré (2 db)  

- Marcus Aurelius lovas szobra  

- Tavasz érkezése (Pompeii)  

- Költőnő v. kereskedő felesége  

Irodalom:  

- Castiglione L.: Római művészet (Corvina, 1979.)  

- Az antik világ (Corvina, 1979.)  

Ókeresztény művészet  

- Ülő Krisztus  

- Jó pásztor  

- Ádám, Éva : katakombák művészete  

- Orans-mozdulat : katakombák művészete  

- Galla Placidia sírkápolna : mozaikok  

Irodalom:  

- Vanyó László: Ókeresztény művészet (Szent István T. , Bp. 1988.)  
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Bizánci művészet  

- Rubljov: Szentháromság - Vlagyimiri Istenanya - Justinianus császár és kísérete  

- Theodora császárnő és kísérete  

Irodalom:  

- Bizánc festészete (Corvina, 1979.)  
- Ruzsa Gy.: Ikonok könyve (Képzőművészeti Alap, 1981.)  

A romanika művészete  

- Szent Márton-templom altemploma (Feldebrő)  
- Tihanyi apátság (altemplom)  
- Jáki templom  

- Bambergi dóm szobrai  
- Bayeaux-i kárpit  
- Koronázási palást (jogar, országalma) Irodalom:  

Marosi Ernő: A román kor művészete (Corvina, 1972.)  
Dercsényi D.: Román kori építészet Magyarországon (Európa, 1972.)  
Gótikus művészet  

- Chartres-i székesegyház  
- Kölni dóm  
- Sienai dóm  
- Reimsi dóm szobrai  
- Diósgyőri vár  
- Visegrádi palota falikút  
- Kolozsvári testvérek: Szent György harca a sárkánnyal (Prága)  
- Budavári szobrok  
- M. S. merter: Mária találkozása Erzsébettel  
- Gimabue: Tróndó Madonna  
- H. és J. van Eyck: Genti oltár  
- Grünewald: Isenheimi oltár  

Reneszánsz művészet  

- Capella Arena : Padova  
- Donatello: Gattamelata  
- Verocchio: Colleoni lovas szobra  
- Michelangelo: Dávid, Mózes, Pieta, Sixtus-kápolna  
- Leonardo: Szent Anna harmadmagával, Mona Lisa  
- Raffaello: Szép kertészné, Mária eljegyzése  
- Dürer: Önarckép, Adám, Éva  
- Bosch: Gyönyörök kertje  

Barokk művészet  

- Eszterházy-kastély (Fertőd)  
- Bernini: Szent Teréz extázisa  
- Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Önarckép (sorozat), A tékozló fiú hazatérése (rézkarc, olaj-

festmény)  

- Wermeer: Műterem, Csipkeverő nő  
- Maulbertsch: Sümegi templom freskói  
- Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc képmása  
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Irodalom:  

- Voit P.: A barokk Magyarországon (Corvina, 1970.)  

- A barokk (szerk.: Aradi Nóra) (Corvina, 1994.)  

Klasszicizmus  

- Clark testvérek: Lánchíd  

- Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum  

- Ferenczy J.: Pásztorleányka, Kölcsey Ferenc szobra  

- Id. Markó Károly: Visegrád  

- Barabás Miklós: Vásárra induló román család  

- David: A Horatiusok esküje, Mme Recamier  

- Ingres: A forrás, Önarckép  

Irodalom:  

Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika (Corvina, 1976.)  

A századvég és a századelő (Szerk.: Aradi Nóra) (Corvina, 1988.)  

Romantika  

- Izsó Miklós: Táncoló paraszt  
- Delacroix: A szabadság vezeti a népet, Villámlástól megrettent ló  
- Madarász Viktor: Hunyadi László siratása  
- Borsos József: Nemzetőr  

Realizmus  

- Munkácsy Mihály: Rőzsehordó nő, Tépéscsinálók  

- Tornyai János: Bús magyar sors  

- Mednyánszky László: Csavargófej  

Impresszionizmus  

- Monet: A rouemi katedrális sorozat (4 kép), A felkelő nap impressziója  

- Renoir: Hinta  

- Degas: A táncteremben, Táncosnő a színpadon  

- Rodin: Danaida, A csók  

Neoimpresszionizmus  

- G. Seurat: A szajna a Grande Jatte szigeténél tavasszal, Modell szemből  

- P. Signac: Paris, Il de la Cité  

Postimpresszionizmus  

- Vincent Van Gogh: Gabonaföld hollókkal, Kalapos önarckép, Napraforgók  

- Paul Gauguin: Tahiti nők piros gyümölccsel, Testünk aranya  

- Toulouse-Lautrec: A Rue des Moulins szalonjában, Divan Japonais (plakát)  

Szimbolizmus  

- Munch: Sikoly, Lányok a hídon, Beteglátogatóban  

- Csontváry: Magányos cédrus, Zarándoklás a cédrushoz Libanonban  

- Zala György: Milleneumi emlékmű szobrai  

Eklektika  

- Ybl Miklós: Operaház  

- G. Eiffel: Eiffel-torony, Nyugati pályaudvar  
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- Schulek Frigyes: Mátyás-templom, Halászbástya  

Szecesszió  

- Gaudi: Sagada Familia-templom, Griell park, Casa-Mila  

- Lechner Ödön: Iparművészeti Múzeum, Földtani Intézet  

- Kós Károly: Madárház  

- Rippl-Rónai József: Rózsát tartó nő (szőnyeg)  

- Gustav Klimt: Judit, Az asszony három életkora  

XX. századi törekvések  

- Faurizmus  

- Matisse: Zöldsugaras portré, Tánc  

Expresszionizmus  

F. Marc: Őzek, Tigris, Küzdő formák  

O. Kokoscha: Egy „elfajzott művész” arcképe  

Kubizmus  

- P. Picasso: Avignoni kisasszonyok, Guernica, Három muzsikus  

- G. Brague: Hegedűk, Klarinét és rumosüveg a kandallópárkányon  

- Kohán György: Emlékezés  

Futurizmus  

- U. Boccioni: Zendülés a galériában, Egy palack kifejlődése a térben  

Dadaizmus  

- M. Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, A forrás  

Szürrealizmus  

- Rousseau: Majmok - Chagall: Én és a falu  

- M. Ernst: Ingadozó nő  

- S. Dali: Elfolyó idő, Lágy szerkezet főtt babbal: a polgárháború előérzete  

- H. Moore: Fekvő alak, Király és királyné  

- Kondor Béla: Bukott angyal  

- Vajda Lajos: Ikonos önarckép  

MAGYAROK:  

Szentendrei Iskola  

- Korniss D.: Gyermek - Barcsay J.: Dombos táj  

- Szántó P.: Napraforgók, Lámpás  

Képzőművészek Új Társasága (KÚT)  

- Rippl-Rónai J.: Vörössapkás önarckép  

- Czóbel Béla: Hátakt  

- Bernáth A. Riviera  

- Szőnyi J.: Eladó borjú  

Szocialista törekvések  

- Ferenczy Noémi: Rőzsehordó nő  

- Derkovits Gy.: 1514. Fametszet-sorozat  

Absztrakt  

- Moholy-Nagy László: CHX  
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- Rodcsenko: Kompozíció  

- Tatlin: A Harmadik Internacionálé Emlékműve  

- P. Mondrián: Vörös fa, Kék fa, Almafa virágban  

- V. Kandinszkij: Sárga-vörös-kék  

- Kassák Lajos: Képarchitektúra  

- Borsos Miklós: Madár, O. kilométerkő, Cabtikum Canticorum  

- Gyarmathy T.: Megejtő organizmus, Mikrotér  

- V. Vasarely: Zebrák, FOR-TOK  

- N. Schöffer: Világító kibernetikus torony, Prizma  

Pop art  

- Andy Warhol: Marilyn-diptychon, Zöld Coca-Cola  

- M. Rotella: Marilyn - Schaar E.: Az utca  

- G. Segal: Buszozók  

Ajánlott irodalom:  

- Lyka Károly: Művészettörténet 1. II. (Képzőművészeti Alap, 1976.)  

-  A képzőművészet iskolája I-IV. kötet (Képzőművészeti zsebkönyvtár, szerkesztette:    

Molnár C. Pál) (Képzőművészeti Alap, 1977.)  

- Lederer Emma: Egyetemes művelődéstörténet (AGUA Kiadó, 1992.)  

- Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrok és építészek élete (Európa Könyvkiadó,  

1983.)  

- Vámossy Ferenc: Korunk építészete Gondolat, 1974.)  

- A neoavantgarde (Szerk.: Krén Katalin - Marx József) (Gondolat, 1981.)  

- Hegyi Lóránd: Avantgarde, transzavantgarde (Magvető, 1986.)  

- Supka Magdolna: Kohán György (Gyula Város Önkormányzata, 2001.) 

 

 

 

13. ÉVFOLYAMON  

 

Azon tanulóknak, akik a tantárgyból érettségit szándékoznak tenni a témakörök a Peda-

gógiai Program (I. számú mellékletében) találhatóak. A kapcsolódó irodalmakat a szakta-

nár maga választja ki és beszéli meg a tanulókkal.  
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A Waldorf-pedagógia, mint az integráció egy lehetséges színtere 

 

A Waldorf-pedagógia szemléletében tükrözi az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos szemé-

lyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, a 2003/CXXV. törvény az egyenlő bánás-

módról és az esélyegyenlőség biztosításáról valamint a Nemzeti Köznevelési Törvény irány-

elveit. Amellett, hogy a hatályos törvényi kereteken belül alkalmazkodik a különböző tanulási 

és/vagy viselkedési problémák leírására felállított kategóriákhoz, mint sajátos nevelési igény 

(továbbiakban SNI), tanulási, beilleszkedési nehézség (továbbiakban TBN), hátrányos hely-

zet, illetve halmozottan hátrányos helyzet (továbbiakban HH, illetve HHH), azonban a tanu-

lókat érintő problémák esetén nem a deficitorientált orvosi modellt, hanem a korszerűbb 

tanulás és részvétel orientált szociális modellt veszi alapul. E szemléletben speciálisan a gyer-

mek nehézségeit figyelembe véve kell megteremtenünk az iskolai nevelés-oktatásban való 

részvételének feltételeit. 

• A Waldorf-pedagógia nevelési attitűdje a különböző integrációs szemléletek 

közül az inkluzív formához áll a legközelebb, a következő ismérvek miatt: 

• Felismeri és tiszteletben tartja a tanulók közötti egyéni különbségeket, füg-

getlenül attól, hogy azok miből erednek, és az iskolai élet mely területén je-

lennek meg. 

• Ez a szemlélet a Waldorf-iskola egész életét áthatja: megjelenik az osztály-

termi munkában és a tanórán kívüli nevelési helyzetekben, a tanári kollégium 

munkájában, valamint a szülőkkel való kapcsolatban 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 megszerzé-

sére koncentrál, a nevelési tanítási folyamatban is támogatja a tanulói sok-

féleséget. 

• Fontosnak tartja, hogy minden gyermek a lehető legnagyobb aktivitással ve-

gyen részt a tanulási folyamatban. 

• A gyermek kiegyenlített, harmonikus fejlődésre, ilyen módon a megelőzé-

sére fókuszál. 

• Fontosnak tartja a tanulást támogató környezet kialakítását, elkötelezett ab-

ban, 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 együt-

tesen) elkötelezett annak feltételeit megteremteni, s ezt programként az is-

kola fejlesztési tervébe ágyazni. 

•  A feltételek az Inklúziós Index (2009) kézikönyvének hazai leírásaival össz-

hangban következő dimenziókban jelennek meg: 

A) Az inkluzív szemlélet kialakítása 

B) Inklúziós programok kidolgozása 
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- Az inklúzió mindennapi gyakorlatának megszervezése 

A) Az inklúziós szemlélet kialakítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

áll a Waldorf- pedagógiai emberképéhez. 

Az inklúziós szemlélet teszi lehetővé, hogy az iskolaközösség mindhárom oldala elfogadja az 

inkluzív értékeket majd ezek, az együttműködésen alapuló kapcsolatok vezetnek a másik két 

dimenzió megvalósításához. A rendszer függőleges tengelyén jelenik meg az inklúziós prog-

ramok kidolgozása, ez a tanterv szempontjából a vertikális és horizontális tanterv inklúziós 

szempontú átdolgozását valamint az alkalmazott tanulást segítő eljárások és terápiák prog-

ramjait tartalmazza. A rendszer harmadik dimenziója az inklúzió mindennapi gyakorlatának 

megszervezése, itt jelenik meg a konkrét, napi pedagógiai tervezés szintjén  az inklúzió, a 

pedagógust ebben a szemlélet és a pedagógiai program is segíti: így pl. képes elhárítani a 

felmerülő akadályokat annak érdekében, hogy mozgássérült tanuló részt vehessen az osz-

tálykiránduláson. 

 A.) Az inkluzív szemlélet kialakítása 

A Waldorf-iskolákban, kiemelt cél, hogy azoknak a szülőknek, akik ilyen szemléletben szeret-

nék felnevelni gyermekeiket, legyen lehetőségük arra, hogy a Waldorf-pedagógiát válasszák, 

függetlenül attól, milyen képességekkel rendelkeznek gyermekeik. Az inklúziós szemlélet ki-

alakítása a Waldorf-iskolákban azért is bír az európainál nagyobb jelentőséggel, mivel Ma-

gyarországon jelenleg egy Waldorf-gyógypedagógiai intézmény működik, alapítványi fenn-

tartással. Más európai országokban (pl. Ausztria, Németország, Svájc, Hollandia, Anglia) már 

államilag elismert programmal, állami finanszírozás mellett működnek. 

Az inkluzív szemlélet kialakításának célja, hogy biztonságos, elfogadó, együttműködő és ösz-

tönző légkör jöjjön létre az iskolaközösségben, melyben mindenkit a legjobb teljesítményé-

nek biztosítékaként értékelnek. Közös értékek alakuljanak ki, melyeket az iskolaközösség 

mindhárom oldala magáénak vall, s ezek mentén szerveződjön az iskola mindennapi élete. A 

szemléletalakítást két szakaszra bontjuk: 

 

Közösségfejlesztés 

Az inkluzív értékek megteremtése 
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A közösségfejlesztésben a Waldorf-iskolára amúgy is jellemző demokratikusan építkező kö-

zösségi forma alapértékévé válik az emberi sokszínűség támogatása, ezen belül a tanulói sok-

színűség természetes elismerése. Cél, hogy a sokszínűség támogatása a pedagógiai munka 

mellett az iskola közösségi életének minden színterén (gyermekközösség, tanári közösség, 

szülői közösség) a lehető legteljesebb mértékben megjelenhessen. A gyermeki sokszínűség 

támogatásában elsődleges feladat, hogy kivétel nélkül minden gyermeknek megteremtsük a 

lehetőséget az ideális fejlődésre. Ennek egyik záloga, hogy az osztályok összetétele tükrözze 

az átlag népesség arányait, mind a tipikusan, mind az atipikusan fejlődő gyermekek eseté-

ben. Mai tudásunk szerint ez a különböző atipikusan fejlődő csoportok szempontjából a kö-

vetkező arányokat mutatja: SNI≤5-7%; TBN≤10-15%; HHH≤10-15%.(A HHH aránya az iskola 

földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.) A heterogén tanulói összetételt azonban tá-

gan értelmezve a kiemelkedő tehetségű tanulók gondozásának is teret kell biztosítani az osz-

tályokban. A fenti arányok mellett kiegyenlített lehet a pedagógus nevelő-tanító munkája is 

az osztályban, egyenlően figyelve a közösségi és az individuális értékekre. 

Az inkluzív értékek megteremtése terén a Waldorf-pedagógiai antropológia az emberben a 

Test-Lélek-Szellem együttműködését látja. A Waldorf-gyógypedagógia alapgondolata, hogy 

a fejlődési zavarokat, fogyatékosságokat úgy tekinti, mint az ember szellemi-lelki erői és testi 

szervezete között fennálló együttműködési deficitet. Ebben az összefüggésben maga az em-

ber szellemi individualitása nem beteg vagy sérült, azonban a képességek fejlődésére gyako-

rolt hatását a test és/vagy a lélek sérülése, fogyatékossága folytán csak részben, hiányosan 

fejtheti ki. A Waldorf-nevelés, -oktatás arra törekszik, hogy a lelki és testi sérülés megsegí-

tése, kompenzálása által minél nagyobb lehetőséget biztosítson a gyermeki fejlődés során a 

szellemi individualitás számára a benne rejlő képességek kibontakoztatására. 

Az inkluzív értékek megteremtésében a Waldorf-pedagógia azon erkölcsi-vallási- szociális 

alapelve lesz legnagyobb segítségünkre, hogy a gyermekeket a Jó, a Szép és az Igaz hármas-

ságában nevelje fel, mindenkor megfeleltetve ezt a gyermek aktuális fejlődési szintjének, és 

érvényre juttatva ezeket az értékeket az iskolai élet minden területén. 

B.) Inklúziós programok kidolgozása 

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

az általános Waldorf-pedagógiai program átdolgozásán és speciális terápiás programok ki-

dolgozásán keresztül valamennyi tanuló számára biztosítsa a tanulási-nevelési folyamatban, 

valamint a közösségi 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 

A téri- és infokommunikációs akadálymentesítés a különböző fogyatékosságok speciális igé-

nyei szerint kell, hogy megvalósuljon. Így meg kell oldani: 

A tanulásban akadályozott tanulók az idegrendszer enyhe, különféle eredetű, örökölt vagy 

korai életkorban szerzett sérülését és/vagy funkciózavarát mutatják. Legfontosabb jellemző-
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jük a megismerő funkciók meglassúbbodott fejlődése, melynek következményei az érzéke-

lés-észlelés, a kivitelezés-végrehajtás, a szocio-emocionális területeken, valamint a kommu-

nikáció terén egyaránt jelentkezhetnek. Gyengébb tanulási teljesítményüket főként a figye-

lem, az emlékezet, a gondolkodás nehézségei, az ezzel járó meglassúbbodott munkavégzés, 

valamint a nyelvi megértés és kifejezőkészség területén mutatott esetleges gyengeségük ma-

gyarázza. Tanulási tempójuk differenciáltan lassabb haladást igényel. A gyakorlás mennyi-

sége és a számonkérés módja is pszichés teljesítményeikhez kell, hogy igazodjon. 

A beszédfogyatékos tanulók körébe soroljuk nem csak a nyelvfejlődési zavarral küzdő, úgy-

nevezett fejlődési diszfáziás gyermeket, valamint az írott nyelvi zavarral küzdő fejlődési disz-

lexiás tanulót; de pl. a beszédfolyamatosság zavarával küzdő súlyos dadogó gyermeket is. 

Utóbbiak esetében a meleg, elfogadó légkör és a szóbeli megnyilvánulások kivárása vagy ki-

váltása a gyógyír. A fejlődési diszfázia, a beszéd és nyelvi fejlődés zavara, mely a beszéd és a 

nyelv megértésének és/ vagy kivitelezésének súlyos nehézsége. Az atipikus fejlődés a legkü-

lönbözőbb nyelvi szinteken jelenhet meg a kiejtés hibáitól a beszédhangok hiányos felisme-

résén, az aktív és passzív szókincs életkori átlagnál jelentősen alacsonyabb voltán, a nyelvtani 

szerkezetek képzésének és megértésének nehézségén, a kifejezőkészségen és beszédmegér-

tésen át egészen a teljes nyelvhasználatig. Mivel a Waldorf-iskola jellemzően gazdag szóbeli 

kommunikációs lehetőségeket biztosít (beszélgetőkör, mesehallgatás, ritmikus rész, nyelvi 

játékok, találós kérdések, osztályszíndarabok), fontos, hogy más kifejezőeszközökkel is alá-

támasztjuk a szóbeli közléseket: pl. szemléltetés, élénk, nonverbális kommunikáció, drama-

tizálás, művészeti alkotások. Segítségül olyan tanulásmódszertani eszközöket adjunk a nyelv-

fejlődési zavarban szenvedő gyermek kezébe, melyek támogatják őt a tananyag feldolgozá-

sában. A szociális kapcsolatok kiépítésében is segítő együttműködést igényel a korlátozott 

nyelvi kód használata miatt. A fejlődési diszfázia együtt járhat fejlődési diszlexiával is, de a 

diszlexia önállóan, mint írott nyelvi zavar, a beszéd képesség csökkent volta nélkül is előfor-

dulhat. A diszlexiás gyermek írottnyelvi képességei jóval gyengébben és másképpen fejlőd-

nek, mint egykorú társaiké. Nem vagy csak nehezen képes az írott nyelvi jeleket dekódolni, 

hangzókra, szavakra váltani. Másik nehézsége, hogy a dekódolás folyamatát nem követi az 

információ szintetizálása, azaz nem érti meg vagy csak igen lassan képes feldolgozni az olva-

sottak tartalmát. Ez főképpen az olvasástanulásban, a szövegértésben és a helyesírásban je-

lenik meg, azonban érintheti a szövegalkotást és áttételesen mindazokat a közismereti tan-

tárgyakat, melyek döntően olvasásos tanulásra épülnek. Ugyanakkor sok esetben támasz-

kodhatunk az ilyen tanulók fejlett képi látására, az egészet globálisan átlátó szemléletére és 

kreativitására egyaránt, mely sajátos tanulási utak kifejlesztését teszi lehetővé, de ezt a fo-

lyamatot a terapeutáknak és a tanároknak is hatékonyan támogatniuk kell. 

A  megismerő   funkciók  vagy  a viselkedés  fejlődésének   tartós és súlyos rendellenessé-

gével küzdő tanulók szintén igen eltérő kognitív és tanulási képességekkel bírnak. A figye-

lem- és/vagy aktivitászavart (ADD, ADHAD) mutató tanulók problémái általában szenzomo-

toros szinten, az észlelés és a feldolgozás területén a legkifejezettebbek. Nem tudják a kör-

nyezetük ingereit szelektálni, valamint rendezni. Úgy is mondhatnánk, túl sokat észlelnek, 

nem tudnak választani, ezért esetleges, hogy melyik észlelet kerül a kognitív folyamatok fel-

dolgozásáig és melyik nem. S mivel a kognitív folyamatok feldolgozási kapacitása véges, ez 
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főképpen a figyelmi és az emlékezeti működésekben okoz zavart. A figyelmük könnyen elfá-

rad, főképpen osztálykörnyezetben, ahol nem csak a tanulási folyamat ingereit kell felven-

niük, míg kiscsoportos és egyéni helyzetben meglepően jól teljesítenek. A tanórákon tehát 

végletekig formált, és belátható mennyiségű információt kell kapniuk, ez növeli a feldolgozás 

valószínűségét. Figyelmük irányítását is időről időre segíteni szükséges, mert, bár gondolko-

dási folyamataik általában jók, nem ritkán átlag felettiek, figyelemtartási és/vagy impulzivi-

tási problémáik miatt nem tudnak végighaladni a kívánt gondolatmeneten. 

 

Ez nem csak fáradttá, hanem türelmetlenné, esetleg agresszívvá is teheti őket. Az impulzivi-

tás alacsony monotóniatűréssel is járhat, ezért célszerű a tanórán az egyes feladatok dina-

mikus váltását, vagy a feladat-megoldási módok sokszínűségét biztosítanunk. Az impulzivitás 

másik velejárója egy erős teljesítményingadozás, ez az idegrendszer fokozott fáradékonysá-

gával függ össze. A szokatlanul gyenge teljesítményt kiválthatja az időjárás, vagy a hosszú 

tanulmányi időszak vége felé bármilyen „túlcsorduló inger”, esetleg szociális és/vagy kom-

munikációs nehézségek. Bár ezek a gyermekek általában teljes nyelvi kódot használnak, 

mégis gyakran rosszul észlelik társaik nonverbális vagy verbális jeleit, így szokatlanul reagál-

nak azokra, ezért főleg szociális kapcsolataik fönntartásában igényelnek segítséget. 

 

A tanulási teljesítmények problémájával leggyakrabban a beszédfogyatékosoknál már rész-

letezett írott nyelvi zavar (diszlexia) és a most tárgyalandó diszkalkulia esetén beszélünk. Ez 

utóbbi a matematikai gondolkodás zavara. Tiszta formájában a matematikai dekódolás ne-

hézségét és a matematikai gondolkodás gyengeségét jelenti. Nehézséget okoz nem csak a 

számjegyek felismerése, de a számfogalmak, a helyiérték, a műveletek és a matematikai ösz-

szefüggések (pl. arányok, törvények) megtanulása, megértése. Súlyossága igen eltérő lehet, 

de mindenképpen az életkorilag elvártnál jelentősen alacsonyabb számkörben és absztrak-

ciós szinten képesek csak a feladatok megoldására. Ez a nehézség nem csupán a számtan 

órákon, hanem más szakórákon is megjelenik: pl. évszámokkal, időiséggel, arányokkal, egyéb 

számossággal kapcsolatos ismeretek elsajátításakor. 

 

A Tanulást segítő programok és terápiák kidolgozásakor fontos figyelembe vennünk, hogy 

a Waldorf-iskolai osztálytanító általában 8 évfolyamra vállalja a gyermekek nevelését, taní-

tását, tehát személyes felelőssége is, hogy minden gyermek számára biztosítsa az iskolai évek 

alatt a lehető legteljesebb fejlődést. A szaktanárok is az osztálytanító segítségével lépnek be 

ebbe a tanítási-nevelési folyamatba. Az iskolában dolgozó segítő-, fejlesztő-, terápiás szak-

emberek feladata pedig, hogy segítsék a gyermek fejlődését és az osztálytanító, valamint a 

szaktanárok nevelő-oktató munkáját. A különböző eljárások leghatékonyabban akkor mű-

ködhetnek, ha a fejlesztő-segítő-terápiás szakemberek legalább havi rendszerességgel team-

munkában dolgoznak együtt, közösen gondozva az iskolában tanuló SNI, BTN és HHH-val 

küzdő gyermekek sorsát. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése-segítése 4 síkon tör-

ténik a Waldorf-iskolában. 
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1. Az SNI-gyerekek szempontjából egyrészt figyelembe kell vennünk a közoktatásban 

ma rendelkezésre álló, az egyes fogyatékossági területekre kidolgozott sérülésspecifikus te-

rápiákat, biztosítanunk kell ezek végzéséhez a megfelelő szakembert (az aktuális szükségle-

teknek megfelelően kerül megbízásra, így lehet óraadó vagy részállású is). Ideális, ha a meg-

felelő szakember egyben Waldorf-pedagógiai végzettséggel is rendelkezik. Ha ez csak hosz-

szabb távon biztosítható, akkor széleskörűen tájékozódjon a pedagógia emberképéről, az 

osztályfokonkénti követelményekről. Képes legyen az iskolában az iskola fejlesztő-terápiás 

csoportjával való szoros együttműködésre. A sérüléspecifikus ellátás a nemzeti köznevelési 

törvény által szabályozott módja a különböző fogyatékossági területekre nézve a következő: 

- tanulásban akadályozott tanuló kognitív és tanulási képességeinek fejlesztése (oli-

gofrén pedagógia vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagó-

gus végezheti, egyéb járulékos megsegítésüket pl. olvasás-, számolászavar logopédus 

is végezheti); 

- beszédfogyatékos tanuló beszéd- és nyelvi fejlesztése, valamint az írott nyelvi zavar 

kezelése (logopédus vagy logopédia szakos gyógypedagógus végezheti) 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessé-

gével küzdő tanulók sérülésspecifikus fejlesztése magában foglalja a megismerőfunk-

ciók direkt vagy indirekt fejlesztését valamint különböző, szintén direkt vagy indirekt 

viselkedésmódosító terápiákat, diszkalkúliások esetében a diszkalkúlia terápiát (első-

sorban pszichopedagógus, vagy pszichopedagógia szakos, de egyéb más szakos gyógy-

pedagógus is képesített ezek elvégzésére). 

- a figyelem- és/vagy aktivitászavart (ADD, ADHAD) mutató tanulók specifikus fejleszté-

sét autizmus szakos gyógypedagógus, pszichológus látja el 

2. A Waldorf-pedagógia emberképével jól együttműködő más, nem sérülésspecifikus, 

ugyanakkor a személyiségfejlődés egészére különböző szinteken ható segítő-fejlesztő- terá-

piás (zömében nemzetközileg elismert, jogvédelem alatt álló) eljárások bevonására is szük-

ség van, a prevenció, az életminőség javítása és a következményes fejlődési hátrányok leküz-

dése érdekében. Az ilyen fejlesztő-terápiás eljárások iskolai alkalmazásának kritériumai: 

 A terapeuta képes legyen az adott eljárás pedagógiai szempontú értékelésére, hatás-
területének leírására. 

 A terapeuta ismerje a tantervet, legyen tisztában az egyes osztályfokok követelmény-
szintjével. 

 A terapeuta képes legyen rendszeresen együttműködni az iskolában működő fej-
lesztő-terápiás csoporttal, tájékoztatatást adni a gyermek fejlődéséről. 

 A terapeuta képes legyen szorosan együttműködni az osztálytanítóval, tájékoztatni 
őt a gyermek haladásáról. 

 Képes legyen együttműködni a szülővel. 
 

Waldorf-iskolákban jelenleg használt, a Waldorf-pedagógia emberképére épülő eljárások rö-

vid leírása: 

Az Extra Lesson fejlesztő eljárás indirekt módon, mozgás-, rajz- és festésgyakorlatok segít-

ségével fejleszti a szenzomotoros rendszert, a szenzoros integrációs képességet, ezáltal a 

kognitív képességeket, melyek együttesen a tanulási teljesítmények javulásához vezetnek. 
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Hatékony eljárás tanulási és/vagy viselkedési zavarok esetén. Specifikus feladatai az egyes 

életkoroknak megfelelő bontásban jelennek meg a következő területeken: mozgáskoordiná-

ció, testtudat és térészlelés, finommotorika és vizuomotoros koordináció, vízszintes- és füg-

gőleges középvonali sorompó oldása, dominancia erősítés. 

A Művészet- vagy művészeti terápia a lelki erők harmonizálásának eszköze a Waldorf-peda-

gógiában. A mentálhigiénés jellegű kezelés a magatartási nehézségek és a másodlagos pszic-

hés sérülések kezeléséhez különböző képzőművészeti technikákat használ fel, mint a festés, 

a pasztell- és a szénrajz, a formarajz, a dinamikus rajz és a plasztika. A gyermek a terápiás 

ülések során tematikus alkotási folyamatban vesz részt, eközben a feldolgozásra kerülnek a 

feszültségek, az átélt traumák és a magatartási problémák. 

Bothmer-gimnasztika a Waldorf-iskolában használatos terápiás szemléletű testnevelő óra. 

Fő alapelve, hogy a bennünket körülvevő tér megértésével és átélésével, elérhető a mozgás 

gyógyító eszközként való felhasználása. A gyógyító mozgás közvetlenül hat a fizikai testre, 

építő és kiegyensúlyozó hatással van a viszcerális rendszerre (életérzék) és erősíti az Én-tu-

datot. Bothmer-gimnasztika gyakorlatok koncentrációs-, ritmus-, ügyességi-, koordinációs 

gyakorlatok, játékok, atlétikai elemek, képzeletfejlesztő játékok. A mozgáson keresztül, a fi-

zikai testen és testtel dolgozva igyekszik e módszer visszaállítani az ember, mint testi, lelki, 

szellemi lény egyensúlyát. 

3. A Waldorf-pedagógia preventív szemléletű, kiegyenlítő hatású pedagógia, nagy hang-

súlyt fektet az intraperszonális képességek kiegyenlített fejlődésére. Ezen hatások részletes 

leírását a tanterv preambuluma tartalmazza. Az SNI gyermekek szempontjából fejlesztő és 

rehabilitáiós hatásúnak minősülnek mindazok a főoktatásbeli és szakórai elemek, melyek 

szolgálják: pl. a szenzomotoros rendszer, a szenzoros integráció fejlődését, a lelki- érzelmi 

fejlődést a praktikus intelligencia vagy a kognitív folyamatok fejlődését. Így a szaktanárok 

saját tantárgyuk óráin is végezhetnek kiegészítő rehabilitációs tevékenységet, ha kellően dif-

ferenciálják a feladatadást, maximális figyelemmel az SNI-gyerekekre. 

4. Waldorf osztálytanító és a gyermek különleges kapcsolata folytán az eddig említett 

eljárások egyrészt támogatják az osztálytanítót az SNI gyermek tanórai szükségleteinek ma-

radéktalan kielégítésében, másrészt maga az osztálytanító végzi a gyermek korrepetálását, 

tantárgyi felzárkóztatását, hiszen ő ismeri a legjobban az adott gyermek tanulási stratégiáit, 

tanulási teljesítményeit. Erre a tanterv biztosítja a gyakorlóórák rendszerét. 

A pedagógusok továbbképzése során az iskoláknak a munkatervben előtérbe kell helyeznie 

azokat a tanfolyamokat, tréningeket, melyek a tanulói sokféleség támogatását teszik lehe-

tővé. Kezdetben a különböző sérülésspecifikus érzékenyítő programokon van a hangsúly, 

melyek a befogadó attitűd megteremtését segítik pedagógusok és szülők körében egyaránt. 

Ezt követően van szükség a tanulói sokszínűség támogatását segítő módszerek, rendszerek 

elsajátítására kerülhet sor: pl. az inkluzív pedagógia, a differenciálás módszere, a kooperatív 

technikák és a projektmódszer megismerése tartoznak a legfontosabbak közé. Az előbbiek-

kel egyenrangú mértékben támogatandók a Waldorf-pedagógia szemléletéhez közelálló, a 

gyermekek megismerését megértését elmélyítő, és a fejlesztő-segítő eljárásokat bemutató 

továbbképzések is: pl. Extra Lesson, Bothmer-gimnasztika, ritmikus bedörzsölés, különösen 
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ajánlottak az atipikusan fejlődő gyermekek gondozásában résztvevő gyógypedagógusok szá-

mára. 

 

- Az inklúzió mindennapi gyakorlatának megszervezése 

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

pek, 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 tanítás-tanulás folyamatának megszervezése döntően a tanári kollégium és a fejlesztő-

terápiás team feladata. A z osztálytanító és a szaktanárok arra kell, hogy törekedjenek, hogy 

a tanórák folyamata a lehető legaktívabban támogassa a tanulói sokféleséget, a differenciá-

lás és a kooperatív technikák széles tárházát alkalmazzák. A munka folyhat egy- vagy akár 

kéttanáros modellben (tanár+gyógypedagógus vagy pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisz-

tens segítségével) is. Azonban a fejlesztőknek és a gyógypedagógusnak minden esetben szo-

rosan együtt kell működnie az osztálytanítóval, a szaktanárokkal és a gyermek szüleivel. En-

nek lépései a következők: 

 A gyógypedagógus vagy a terapeuta látogatja az osztály tanítási óráit, megfigyeli az 
SNI gyermek órai munkáját, kapcsolódását az osztályközösséggel, együttműködését 
az osztálytanítóval és társaival. 

 A gyógypedagógus évente megvizsgálja az SNI gyermeket. 
 A hospitálás tapasztalatait és a vizsgálat eredményeit megbeszéli az osztálytanítóval 

valamint a szülőkkel. 
 Közösen kitűzik az adott periódus pedagógiai-gyógypedagógiai-nevelési céljait. 
 A gyógypedagógus segít az osztálytanítónak megtalálni a megfelelő eszközöket, 

módszereket az SNI tanuló lehető legoptimálisabb órai részvételének biztosítása ér-
dekében. 

 A gyógypedagógus tanácsokat ad a szülőnek az otthoni környezet és szokások leg-
megfelelőbb kialakításához, a gyermek tanulmányainak otthoni segítéséhez. 

 Szükség szerint negyedévente vagy félévente a szülők és a pedagógusok közösen 
értékelik az elvégzett pedagógiai-gyógypedagógiai munka és a szülői megsegítés 
eredményességét, új célokat tűznek ki, vagy módosítják a korábbiakat. 

 Munkájukat támogatja a fejlesztő-terápiás team és szükség szerint a tanári kollé-
gium gyermekmegbeszélése is. 

A tanulásszervezésnél a Waldorf-tanári munka fontos kívánalma, hogy ne csak az ismeret 

kognitív oldalát, de lelki-érzelmi aspektusait, valamint praktikus alkalmazását is egyforma 

súllyal jelenítse meg. Így válik a tanulás érdekessé és élettel telivé. Minden tárgyban fokoza-

tosan segíti a diákokat a való életből a fokozatos absztrakción át az elvont fogalmak és azok 

szimbolikus megjelenítése felé. Így figyelembe veszi a gyermekek különböző egyéni tapasz-

talatait, bemeneti tudásszintjét. Az osztálytanítóknak és a szaktanároknak felkészüléskor a 

következő kérdéseket célszerű maguknak feltenniük, hogy tudatosan mérlegeljék, milyen 

mértékben képesek az órai munkában figyelembe venni a sajátos nevelési igényt, a tanóra 

egyes lépéseinél miként differenciálnak? 

 Felelősséget érez-e az órán valamennyi tanuló tanulásáért? 
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 A kialakított szokások, szabályok támogatják-e a differenciáló-kooperáló munkát az 
osztályban? 

 Törekszik-e arra, hogy az SNI tanulók szemszögéből is végig gondolja a tanulástá-
mogatás különböző módjait? 

 Minden tanuló számára követhető-e a szóbeli közlés és az írott szöveg? 
 A füzetmunkában rögzíthetik-e különbözőképpen (képességeiknek megfelelően) a 

diákok a tanultakat? 
 Hatékonyan segíti-e elő a tanulók és a tanár, valamint a diákok egymás közötti kom-

munikációját? 
 Figyelembe veszi-e, hogy néhány tanuló számára nagyobb fiziológiás és/vagy men-

tális megterhelést jelent a tanóra, mint másoknak? 
 Az értékelés hozzájárul-e minden tanuló teljesítményének fokozásához? 
 Hospitálnak-e a tanárok rendszeresen egymásnál? Szívesen fogadjuk-e más tanárok 

észrevételeit? Képesek vagyunk-e ennek hatására változtatni a tanításszervezés-
ben? 

 Ha kéttanáros modellben dolgozunk, törekszünk-e a közös problémamegoldásra, 
felelősségvállalásra a tanulók egyforma részvételének biztosítása érdekében? Opti-
málisan kihasználjuk-e a segítő tanár (asszisztens) jelenlétét? 

 A tanórán kívüli munkához differenciáltan adjuk-e a házi feladatokat? 
 Minden gyermeknek biztosítjuk-e, hogy a közös szabadidős tevékenységekben va-

lamint a közösségi ünnepeken is részt vegyen az osztály és az iskola életében? 
 

Az erőforrások mozgósítása során a tanári kollégium, a szülői és a gyermekközösséget, vala-

mint a fenntartót is bevonva feltárja azokat a forrásokat, melyek az SNI gyerekek tanulásban 

való részvételének legoptimálisabb megvalósulásához szükségesek. Ez egyaránt lehet anyagi, 

tárgyi vagy személyi segítség. A szülői közösség tagjait a beiratkozás során kérjük, jelöljenek 

meg az iskolai életben olyan területet, melyben szívesen segítenének a tanév során, ezek 

között szerepel az SNI gyermekek segítése is. Az esetenként szükséges személyi segítést is 

lehetőség szerint az iskolaközösségen belülről ideális megoldani. A forráskihasználás megfi-

gyelésére a következő kérdéseket tehetjük fel: 

- Teljes mértékben hasznosítjuk-e a pedagógusok szakértelmét a tanulói sokféleség 

támogatásában? 

- Megragadjuk-e a lehetőségeket a tanítás tárgyi-személyi feltételének fejlesztésére? 

- Ismerjük-e és kellően hasznosítjuk-e az iskola társadalmi környezetének erőforrá-

sait? 

- A meglévő erőforrásokat igazságosan osztjuk-e el, hogy segítsük az inklúziót? 

 

Kiemelt feladataink - Pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabá-

lyozási – zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése 

 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

• diszlexia, 
• diszortográfia, diszgráfia 
• diszkalkúlia, 
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• diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint 
ezek maradványtüneteinek fennállása, 

•  a fentiek együtt járása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 
• hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 
•  a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irá-

nyuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartás-
jellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, va-
lamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 

 

Diszlexia – 81.0 az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb for-

mája, amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő. 

Jellemzői: 

 a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége – hiányos fonológiai tudatosság: 
nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, szótagok sorrendjének, rí-
mek felismerésének nehézsége, 

 értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége, 
 gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása, 
 rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál, 
 írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre, 
 vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén. 

 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfoká-

nak megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek meg-

szerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 

 a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 
 a rövid távú emlékezet, 
 az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 
 a testséma biztonságának kialakítása, 
  az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott  

ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő ana-
lizáló-szintetizáló módszerrel, 

 az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 
 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 
 az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásá-

val, gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával, 
 speciális olvasástanítási program alkalmazása, 
 az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

 

Diszortográfia – Diszgráfia 81.1 helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul disz-

gráfiával, de az együtt járástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus ta-

nulási zavaroknak. 

Jellemzői: 
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o a centrális auditív feldolgozás, a fonéma feldolgozás zavara, 
o beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzõk pl. 

(időtartam, zöngésség mentén), 
o helyesírási hibák halmozódása, 
o a tollbamondás utáni írás hibái. 

 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló megfelelő helyesírási 

készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az írott nyelv használatának 

korosztályi szintű alkalmazását. 

A fejlesztés feladata: 

 a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, 

  a rövid távú emlékezet fejlesztése, 

 a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, 

 a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. 
 
Diszgráfia – az írás grafomotoros jellemzőinek zavara. 

Jellemzõi: 

 csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép, 
 szaggatott betű alakítás és betűkötések, 
 rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, 

 egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák, 
 kialakulatlan kézdominancia, 
 lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbe-

tűk közé, 
 továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyes-

írás). 
A fejlesztés célja: 

A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló megfelelő írás 

készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció egyik formájaként használni is-

meretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. 

A fejlesztés feladatai: 

o a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 
o a testséma biztonságának kialakítása, 
o a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 
o az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, 

másolás, önálló írás kivitelezés), 
o a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, 
o sikertudat kialakítása. 

 

Diszkalkulia – 8.2 a számolási képesség specifikus zavara 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, 

szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus áb-

rázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azono-

sításának nehézsége. 
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Jellemzői: 

• a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei, 
• a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, 
• a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályal-

kotás zavara, 
• a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai, 
• helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek 

összehasonlításának nehézségei, 
• szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya, 
• számértékek szimbólikus funkciójának értelmezési nehézségei, 
• mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának ne-

hézsége, 
• számjegyekre vonatkozó lexikai hibák, 
• komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái, 
• gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény kü-

lönbsége, 
• figyelemzavar. 

A fejlesztés célja: 

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló 

megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia 

megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tu-

dásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten szerveződő ké-

pességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás rendszerei-

vel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok különböző meg-

jelenési formáival együtt járhatnak. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak 

a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai: 

o a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, 
o matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, 
o a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 
o a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 
o a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 
o a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 
o segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
o a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helye-

zése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, 
vizuális megerősítés, 

o a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 
segítő technikák, eljárások alkalmazása, 

o a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása, 
o az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

Hiperaktivitás és figyelemzavarok  90.0 A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját al-

kotják azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, 

tartós figyelem zavarával küzdenek. 



308 

 

A hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat 

eredménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális differen-

ciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően. 

Jellemzői: 

 szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani, 
 komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gá-

tolni, 
 az impulzivtás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, 

haragreakciók, 
 motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.), 

 megkezdett tevékenység befejezetlensége, 
 ingersorozatok hibás kivitelezése, 
 tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban) 
 én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek. 
 A fejlesztés célja: a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megterem-

tése. 
 A fejlesztés feladatai: 
 team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés, 
 speciális figyelem-tréning, 
 a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, fokozott 

egyéni bánásmód, 
 az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 
 feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, 
 motiválás, sikerélmény biztosítása.  

 

A pszichés fejlődés zavarai  84.80, 84.50 körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folya-

matok zavarainak következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az ér-

zelmi kontroll, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyen-

geségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a me-

takogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. Minthogy a magatartásjellemzőkben hason-

lóság figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen ideg-

rendszer működési zavar, az ún. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom hú-

zódik meg. 

A fejlesztés célja: a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, 

a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megterem-

tése. 

A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik. 

Eszközei lehetnek: 

 kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása, 
 pszichoterápia, 
 a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 
 a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított 

idői keretek rendszeres alkalmazása, 
 önértékelési képesség fejlesztése, 
 sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása, 
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 együttműködés a családdal és más szakemberekkel, 
 a fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása 

 
 
 
 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájá-

nak megismerését szolgáló tananyag:  

 

Nyíregyházán lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák, ukrán és roma nemzetiség él. Be-

telepedésükről, kultúrájukról, jogaikról, a mai városon belüli életükről a Honismeret, 

Földrajz és Történelem tantárgyak keretein belül esik szó.  

VÁTOZATÁSOK A KERETTANTERVHEZ VISZONYÍTVA  

Az iskolánk helyi tantervében lévő változtatások a kiadott Waldorf Kerettantervtől csak a 

megengedett 10%-ban tér el.   

Helyi sajátosságaink, amiket figyelembe kellett venni a szakos ellátottság terén a nevelők 

részéről a törvényi megfelelésnek a végzettségek alapján. A gimnáziumban a német nyelv 

lett a második idegen nyelv.  Az esztétikán belül művészettörténet tantárgyat tanítunk, mivel 

évek óta érettségiznek belőle tanítványaink.  

 A másik eltérés a speciális tantárgyunk az Euritmia tanítása, amit  a Bothmer gimnasztika 

tanításával  sikerült  megoldanunk, mivel a tantárgy országos viszonylatban is tanárhiánnyal 

küzd.  A mozgásos óráink, ami a testnevelés és az Euritmia (Bothmer) órákból áll: a 3 testne-

velés óra beosztása nálunk ebben a tanévben úgy alakul a téli időszakban, hogy 2 óra egyben 

van megtartva a szülők kérésére a korcsolyázás miatt, de helyette minden nap van mozgás 

és ritmikus részek beépítve az epochákba és így megvalósul nálunk is a mindennapos testne-

velés kritériuma is. Az Euritmia  ( Bothmer) évfolyamonkénti 2-2 órájával egészül ki.  

A gimnáziumi tagozatunk szakos ellátottságát sokat javult az elmúlt tanévhez képest, de je-

lenleg is van néhány óraadó pedagógus, akikkel tudjuk biztosítani a teljes lefedettséget, ők 

megfelelnek személyiségükben a Waldorf pedagógia által képviselt eszmeiségnek.  

Igyekszünk a törvényi keretek között mindenkit a Waldorf tanári végzettség megszerzésében 

érdekeltté tenni.  

 

A helyi tantervet minden tanév végén, azaz június 30-ig, és minden tanév elején augusz-

tus  15-ig meg lehet tekinteni a változtatásokat a korrekciók érdekében. A végleges kor-

rekció elfogadása minden év augusztus 31. napjáig.  

 

Legkésőbb október 1-ig feltölteni a KIR rendszerbe, honlapra és egyéb felületekre, iskolán 

belül az SZMSZ-ben megjelölt helyek. 

 

A helyi tanterv önmagában nem csak a pedagógiai programmal alkot egy közös egészet. 
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A változtatás tényét és a korrekciókat a Pedagógus Konferencia  megtárgyalta a nyitó kon-

ferencián 2019.augusztus 29-én. A változtatási javaslatokat elfogadta. 

 

                                Hitelesítő: 

                                                              ………………………………………………………………….. 

                                                                                     Konferenciavezető 

                                                     

                                                            ……………………………………………………………………..  

                                                                                     Fejlesztőpedagógus 

 

                                                            ……………………………………………………………………… 

                                                                                      DÖK vezető tanár 

 

 

A Helyi Tanterv hatályos a 2019/2020-as tanévtől. 

 

Nyíregyháza, 2019. augusztus 30. 

 

                                                                         …………………………………………………………………… 

                                                                                                   Intézményvezető 
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M/1.  Érettségin választható tárgyak jegyzéke 

 

 

Kötelezően választandó tantárgyak:  

                                                                                          / heti 4 órában a 13. évfolyamon 

 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Matematika 

 Történelem 

 Idegen nyelv (angol vagy német nyelv)  

 

Emelt szinten választandó tantárgyak:            

                                                      / heti óraszám létszám függő 2 vagy 4 óra a 13. évfolyamon 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Történelem 

 Matematika 

 Földrajz 

      Angol nyelv 

 

Szabadon választható tantárgyak: 

 

                                         / heti óraszám létszám függő 2 és 3 óra között a 13. évfolyamon 

• Biológia 

• Földrajz 

• Fizika 

• Informatika 

• Művészettörténet 

• Rajz és vizuális kultúra 

 

A tantárgyi óraszámok az emelt szintű és a választható órák esetében függ attól, hogy hány 

órás fakultációs lehetőséget tudtunk biztosítani a 9. - 12. évfolyamon. 

Ez érvényes a 2019/2020. tanévtől. 

 


