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NEMZETI ALAPTANTERV

I. RÉSZ 
 Az iskolAi nevelő-oktAtó munkA tArtAlmi 
SZAbáLyoZáSA ÉS SZAbáLyoZáSI SZINTjEI

I. 1. A köznevelés feladata és értékei

A hazánk Alaptörvényében 1 megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és A nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben 2 foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és szabá-
lyozásának megfelelően a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban Nat) a köznevelés feladatát 
alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, 
az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmé-
lyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, 
készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény 
ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és 
a hazafiság megerősítése.

Célja továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az 
igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibon-
takoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal 
járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék 

  a haza felelős polgárává váljék;
  kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága;
  reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;
  megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a mun-

ka világában;
  törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására;
  legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 

illetően;

1  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). Magyarország Alaptörvényét az Országgyűlés a 2011. április 18-i 
ülésnapján fogadta el.

2   2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 19-i ülésnapján 
fogadta el.



Nemzeti alaptanterv 31

  váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;
  ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folya-

matokat;
  tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőr-

zését.

A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk 
Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, 
valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, 
a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel.

A Nat fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti 
öntudat fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának 
ápolását is. Ebből következően a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi 
jellemzői (illeszkedve a regionális és lokális sajátosságokhoz) a tartalmi szabályozás kü-
lönböző szintjein, illetve az iskoláztatás minden szakaszában arányosan meg kell, hogy 
jelenjenek. Kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen 
a környező országokban élő magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak 
tartja azokat a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik. A dokumentum 
figyelmet fordít az egész világot érintő átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság 
iránti közös felelősséget.

Az együttműködés a szülőkkel, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai 
segítség, a szülői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a hatékony intéz-
ményes nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltétele, ezért az iskolának meg kell teremtenie 
azokat a fórumokat, ahol a szülők és a pedagógusok közötti tapasztalatcsere kölcsönössé, 
az együttműködés eredményessé válhat. 

A Nat szándéka, hogy a teljesítmény növelésére sarkalljon tanítványt és tanárt egy-
aránt, hogy az elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfelelő legyen, ennélfogva 
egyensúlyra törekszik a műveltség értékhordozó hagyományai, valamint az új fejlesztési 
célok és tartalmak között. 

Ahhoz, hogy egy ország polgárai szót értsenek egymással, szükséges, hogy létezzék 
olyan közös műveltséganyag, amelynek ismerete minden felnőtt állampolgárról feltételez-
hető. Ez az a közös nyelv, amelyen a nemzedékek közötti párbeszéd a kölcsönös megértés és 
tisztelet jegyében folytatható.

A Nat – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelően – rögzíti „az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák kö-
zötti átjárhatóságot, meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező 
rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és 
napi terhelésének korlátozására”. A Nat – az iskolák szakmai önállóságának teret engedve 
– lefekteti a köznevelés szemléleti, elvi és tartalmi alapjait, azaz meghatározza az alap-
műveltség kötelezően közvetítendő tartalmait minden magyarországi iskola számára.
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I.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok
A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 
értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt 
jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi 
hatásának is.

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készsé-
gekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő 
attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új 
társadalmi igényeket.

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző 
szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:

  beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelmé-
nyeibe, tartalmaiba;

  tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az 
iskola helyi tanterve szerint;

  alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig első-
sorban az osztályfőnöki órák témaköreit;

  témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, 
egyéb iskolai foglalkozások, programok számára.

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 
végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai 
munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.

Az erkölcsi nevelés

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 
azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakozta-
tása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, 
felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: ké-
szítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi 
és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az em-
bert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő meg-
értésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a 
tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 
kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, 
a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. 
A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át 
intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti 
helytállásukat a munka világában is.
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák 
a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, spor-
tolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 
közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a 
haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a 
hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden 
állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat 
megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes 
emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi 
együttműködési formákról.

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állam-
polgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az 
egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, 
az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, 
az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetősé-
gét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és 
ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja 
a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. 
A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását 
hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszerve-
zési eljárások.

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 
alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell se-
gíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának 
és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. 
Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 
történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfoga-
dásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított 
készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész 
folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, 
sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a 
kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes 
emberi kapcsolatok kialakításához.
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A családi életre nevelés

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcso-
latainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb 
környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének 
működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a 
köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus 
családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi élet-
re segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, 
ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának 
foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.

A testi és lelki egészségre nevelés

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 
megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 
táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek ké-
pesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok 
kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az 
önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, 
a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyze-
tek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez 
vezető szokások kialakulásának megelőzésében.

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 
ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 
magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik 
meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos 
olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémameg-
oldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a 
tudatos, felelős állampolgári léthez. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatossá-
gát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 
takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy 
a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 
fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. 
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Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári köteles-
ségek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a 
gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, 
továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 
megőrzésébe, gyarapításába.

Pályaorientáció

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet 
kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 
biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az ér-
deklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 
megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 
szükséges erőfeszítéseket.

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a ver-
sengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.

Gazdasági és pénzügyi nevelés

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kocká-
zatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, 
az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a 
köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi 
szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi 
jogok tanítását.

Médiatudatosságra nevelés

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: 
értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az ér-
telmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a 
demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet ér-
telmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek 
a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti köl-
csönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 
megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők 
jogi és etikai jelentőségével.
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A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkelt-
se az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 
szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a 
megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más 
információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek 
az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; 
hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározá-
sok, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek 
alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának 
elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítmé-
nyeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.

I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek
A tartalmi szabályozást a Nat úgy valósítja meg, hogy az iskolák, a pedagógusok, a tanu-
lók sokféle, differenciált tevékenysége a teljesítmény növelésére sarkalló, az életesélyek 
tanulással történő növelését szolgáló egységes, közös alapra épüljön. Ily módon lehető-
séget nyújt az iskolafenntartók értékeinek, a szülők, a tanulók érdeklődésének, a peda-
gógusok szakmai törekvéseinek és az iskolát körülvevő környezet helyi sajátosságainak 
figyelembevételére.

A tudományok gyors fejlődése, a szükségletek új megjelenési formái és a világ új kihívá-
sai (köztük a gyermekek testi-lelki egészségét veszélyeztető számos tényező) a megszokottól 
eltérő feladatok elé állítják az iskolát, a pedagógusképzést és a pedagógus-továbbképzést. 
Olyan tudástartalmak jelentek meg, amelyek nehezen sorolhatók be a tudományok hagyo-
mányos rendszerébe, vagy amelyek egyszerre több tudományág illetékességébe tartoznak. 
Így megnőtt az igény egyrészt egyes hagyományos tantárgyak összevonására és/vagy 
tantárgyközi megjelenítésére, másrészt új tantárgyak/tantárgy-együttesek kialakítására. 
Fontos pedagógiai szempont, hogy a tantárgy-összevonásos és a tantárgyközi tantervi 
szemlélet a tanulók érdeklődését és tapasztalatait is figyelembe veszi. A Nat azáltal biz-
tosítja e szemlélet érvényesülését, hogy nem határoz meg egységes, minden iskolára köte-
lezően érvényes tantárgyi rendszert, hanem annak kialakítását a kerettantervek, illetve a 
helyi tantervek hatáskörébe utalja.

A Nat a gyerekek, a serdülők és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges felada-
tok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő tanítást. Olyan pedagógiai munkát 
feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a kész-
ségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő 
feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak 
az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is.
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A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakí-
tásának egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. A diffe-
renciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat ajánlatos 
figyelembe venni:

  olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanu-
lás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;

  a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, 
előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémameg-
oldásaikat, alkotóképességüket;

  a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 
nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudá-
suk átrendezésére;

  az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésé-
ben-oktatásában) alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit 
és formáit;

  váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás 
a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellen-
őrzésben, az értékelésben;

  a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz 
illeszkedő tanulásszervezési technikákat;

  sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igény-
lő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, 
magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;

  a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások alkal-
mazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában 
is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;

  különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esé-
lyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti 
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.

Az eredményes tanulás segítésének elvei

Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő neve-
lésben-oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartóval, 
az iskola működtetőjével, a családdal, a gondviselővel, szakmai és civilszervezetekkel együtt-
működve) a következő elvek szerint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:

  a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak 
megalapozása, az attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon;

  folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az isko-
lázás további szakaszaiban;
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  az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai 
eszközökkel;

  a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 
nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén;

  a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érde-
kében a tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a tanulás 
eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása;

  a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehet-
ségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e 
tevékenység támogatása az iskolán kívül is;

  motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítsé-
gével (pl. sakk, logikai játékok);

  egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások 
alkalmazása;

  a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küz-
dők elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló 
megteremtése, a képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban 
meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése.

Képesség-kibontakoztató felkészítés

A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával 
és a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból 
eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibonta-
koztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. A képesség-kibontakoztató 
felkészítés megszervezhető integrált keretek között is, ha a közösség- és a személyiségfej-
lesztés halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése 
keretében valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, és 
a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévők társadalmi beilleszkedését elfogadó és 
segítő magatartásformák és készségek kialakításával, az ezek alapjául szolgáló képességek 
kibontakoztatásával.
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I.2. A Nat, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás

A Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak a 
képzési szakasz sajátosságai szerint több változatban is kimunkált dokumentumokban, a 
kerettantervekben öltenek testet.

Az oktatásért felelős miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott kerettantervek jelentik a 
tartalmi szabályozás következő szintjét. A kerettantervek tehát meghatározó szerepet töltenek 
be a Nat céljai és feladatai érvényesítésében. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szaka-
szokban a kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes 
tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, 
a tantárgyközi tudás- és készségterületek fejlesztésének feladatait, és közlik a követelmények 
teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkeretet. Az egyes műveltségi területeknek 
lehetnek olyan fejlesztési céljai és tartalmi elemei amelyek a kerettantervekben nem önálló 
tantárgyként, hanem más tantárgy/tantárgyak részeként jelennek meg, sőt, a kerettanter-
vi implementációban más műveltségterületek részévé is válhatnak. Az intézmény szakmai 
önállóságát a kerettantervekben kötelező tartalommal nem szabályozott időkeret szabad 
felhasználása, a módszertani szabadság, az engedélyezett kerettantervek közötti választás, 
illetve az egyedi tantervek engedélyeztetési lehetősége biztosítja.

A Nat-ban megfogalmazottak alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-taní-
tás folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt tudás mély-
ségét, szervezettségét, és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához. 
A Nat normáit, illetve a szakképzés esetében a szakmaterületek követelményeit közvetítő, 
de annál részletesebb kerettantervek és oktatási programok – a Nat-tal együtt – irányt 
mutatnak a tankönyvíróknak és szerkesztőknek, a tanítási segédletek, eszközök készítőinek, 
továbbá az állami vizsgakövetelmények, valamint az országos mérési-értékelési eszközök 
kidolgozóinak, de legfőképpen az iskolák nevelőtestületeinek.

A kerettantervek az alábbi elvárásoknak felelnek meg:
  a bennük kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket;
  azonosíthatók bennük a Nat-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok, kulcs-

kompetenciák (lásd: II. 1. fejezet) és műveltségi tartalmak, továbbá a bennük foglaltak 
alkalmasak ezek fejlesztésére, követésére és értékelésére;

  biztosítják a felkészítést az adott iskolafokot, iskolatípust lezáró vizsgák követelmé-
nyeire;

  segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalko-
zást, a sajátos nevelési igényű tanulói csoportok fejlesztését;

  használatuk során érvényesülnek a tanulói, gyermeki jogok és a tanulási esélyegyen-
lőség;

  érvényesíthető útmutatásokkal szolgálnak mind a kiemelt, mind az egyes művelt-
ségi területekhez rendelt fejlesztési feladatok, mind pedig a műveltségi tartalmak 
teljesítéséhez;

  kellően nyitottak a továbbfejlesztésre, a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra.
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A helyi tantervek iránti alapvető követelmény, hogy megfeleljenek annak a választott ke-
rettantervnek, amely elkészítésük alapjául szolgál, továbbá az iskola arculatára jellemzően 
töltsék meg tanítási-tanulási tartalommal és tevékenységekkel a rendelkezésükre álló át-
lagosan 10%-os szabad időkeretet.

I.2.1. A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire 
vonatkozó külön szabályok 

Az erkölcstan oktatása

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1−8. évfo-
lyamán az erkölcstan tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik. Az erkölcstan 
tantárgy anyagához 1−4. osztályban a Nat Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom, 
Életvitel és gyakorlat, valamint Művészetek műveltségterületének azok a fejlesztési köve-
telményei és közműveltségi tartalmai az irányadók, amelyek az életkori sajátosságoknak 
megfelelő beszélgetési témákat, magatartásmintákat, életvezetési szokásokat közvetítik. 
Az 5−8. évfolyamon az erkölcstan tantárgyra az Ember és társadalom műveltségterület 
Erkölcstan, etika közműveltségi tartalmai érvényesek.

A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok

Míg a hit- és erkölcstan oktatás erkölcstan oktatási területének tartalmát és követelményeit 
a Nemzeti alaptanterv szabályozza, addig a hit- és erkölcstan oktatáson belül a tanuló által 
választható hitoktatás kereteiről A nemzeti köznevelésről szóló törvény másként rendelke-
zik: az iskolai keretek között folyó hit oktatás szervezését, tartalmának meghatározását és 
felügyeletének ellátását minden nevelési-oktatási intézménytípus (óvoda, iskola, kollégium) 
esetén az adott egyház és az adott egyház nevében eljáró jogi személy hatáskörébe utalja.

Egész napos iskola 

Az általános iskola A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően egész 
napos iskolaként is működhet. Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, amelyben a 
tanórai és egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután, egyenletesen szétosztva 16 órá-
ig szervezi meg az intézmény elfogadott pedagógiai programja szerint. Ez a tanulásszervezési 
forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, 
így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli 
foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az iskola 
arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében valamennyi általános iskola választ-
ható foglalkozásokat szervez 16 (szülői igény esetén 17) óráig, ily módon teremtve meg a 
fokozatos átmenetet az egész napos iskolák széles körű elterjedéséhez.
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Természettudományos nevelés

Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás rendsze-
rének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos gondolkodás 
differenciált fejlesztése és alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi életben is használható 
elemeinek gyakorlati elsajátítása a Nat kiemelten fontos tartalma. Cél, hogy a természettu-
domány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és tevékenység-re-
pertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása 
során. Az átlagosnál elmélyültebb természettudományos érdeklődés felkeltését és a tehetség-
gondozást a kerettantervekben megjelenő emelt óraszámú tantárgyi programok biztosítják.

A mindennapos testnevelés

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a mindennapos testne-
velést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két óra a 
Nat Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, 
közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy - az iskola 
lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően - különféle más sporttevékenységekre fordít-
ható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok). 
A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, vagy - a tanuló kérelme alap-
ján - sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel.

A mindennapos művészeti nevelés

Az alsó tagozatos nevelés-oktatás egyik kiemelt feladata a mindennapos művészeti nevelés, 
amely az iskola délutáni foglalkozási keretének felhasználásával is megvalósulhat, így teremtve 
alkalmat a tanulók különféle egyéni, kisközösségi művészeti tevékenységeinek fejlesztésére.

Az 5−12. évfolyamokon folyamatosan biztosítani kell a művészeti nevelés tanórai és 
tanórán kívüli iskolai feltételeit, lehetőségeit.

Az idegennyelv-oktatás

Az első idegen nyelv oktatása legkésőbb az általános iskola 4. évfolyamán kezdődik. Ameny-
nyiben az 1-3. évfolyam idegennyelv-oktatásában képzett pedagógus alkalmazása megold-
ható, és az iskola pedagógiai programja erre lehetőséget ad, az első idegen nyelv oktatása 
ezen évfolyamokon is megkezdhető. Az első idegen nyelv megválasztásakor – amely az 
angol és német lehet – biztosítani kell, hogy azt a felsőbb évfolyamokon is folyamatosan 
tanulhassák. A második idegen nyelv oktatása a 7. évfolyamon kezdődhet. A középiskolák-
ban biztosítani kell a megkezdett első idegen nyelv folytatólagos oktatását és az érettségi 
idejére annak legalább B2 szintű elsajátítását. A középiskolákban második idegen nyelvként 
szabad választás szerint oktathatók a különböző nyelvek.
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Az emelt szintű képzési forma

Az emelt szintű (hagyományosan ún. „tagozatos”) szervezési forma a tehetséggondozás 
sajátos módja, amelynek során az általános iskolában, illetve a középfokú oktatásban egy 
vagy több meghatározott tantárgy fejlesztési követelményeinek és ismereteinek elsajá-
títása a kerettantervek által meghatározott, magasabb szintű követelményekkel, emelt 
óraszámban valósul meg. Ebben a szervezési formában kiemelt hangsúlyt kell helyezni a 
természettudományok, az idegen nyelvek, illetve a művészeti területek fejlesztésére.

Az óvodai nevelés kapcsolata az iskolai neveléssel-oktatással 

A Nat fejlesztési feladatrendszere szorosan kapcsolódik a kisgyermekkori fejlesztés irányait 
meghatározó Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célokhoz.

A szakközépiskolai oktatás

A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú 
iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános művelt-
séget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati 
oktatás is folyik. A képzés óraterve párhuzamosan biztosítja a felkészülést az érettségi 
vizsgákra, valamint a szakmai ismeretek elsajátítását. A szakközépiskolában az Országos 
képzési jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör 
betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga.

A szakiskolai nevelés

A szakiskolák a nevelést-oktatást a szakiskolai kerettantervek alapján szervezik meg, 
amelyeknek a szakképzési törvényben meghatározott időkeretet kell biztosítaniuk a Nat 
követelményeinek megvalósítására. A kerettantervek egyrészt a Nat kiemelt fejleszté-
si területeire, nevelési céljaira, a kulcskompetenciákra épülnek, másrészt a szakiskola 
közismereti és szakmai tárgyai együttesét figyelembe véve érvényesítik a műveltségte-
rületek alapelveit, céljait és fejlesztési követelményeit. A szakiskolai kerettanterveket a 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter adja ki az oktatásért felelős miniszter 
egyetértésével.

A kollégiumi nevelés kapcsolata az iskolai neveléssel-oktatással 

A kollégiumi nevelés és oktatás A kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján min-
denekelőtt a Nat kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik az iskolai tantervi 
szabályozáshoz. A kollégiumi nevelésnek és oktatásnak segítenie kell az érintett iskolák 
nevelő és oktató feladatait.
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Az Arany János programok

Az Arany János Tehetséggondozó Program célja, hogy a kollégium és a középiskola össze-
hangolt tehetséggondozó program keretében készítse fel a hátrányos helyzetű tanulókat a 
középiskola megkezdésére, tanulmányaik eredményes folytatására, majd esélyt teremtsen 
a felsőoktatási tanulmányok folytatásához.

Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy a kollégium és a középiskola összehan-
golt pedagógiai tevékenysége keretében, a kulcskompetenciák fejlesztésével készítse fel a 
hátrányos helyzetű tanulókat a középiskola megkezdésére, és segítse tanulmányaik sikeres 
befejezését, a továbbtanulást, illetve a belépést a munka világába.

Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy hatékonyan segítse a korai 
iskolaelhagyás csökkenését, a kollégium és a szakiskola befogadó pedagógiai környezet-
ben, differenciált tanulásszervezéssel és pályaorientációval esélyt teremtsen a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulóknak a piacképes szakma megszerzésére.

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesz-
tési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 
korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell meg-
szervezni:

  a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni 
ott, ahol erre szükség van;

  igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelmé-
nyeket kell kialakítani és teljesíttetni;

  szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módsze-
rek és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának 
beépítése a nevelés, oktatás folyamatába;

  az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősor-
ban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal 
összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi 
irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást.

A nemzetiségi nevelés és oktatás elvei

A nemzetiségi nevelés és oktatás célja a tanulók nemzetiségi közösséghez tartozásának 
erősítése. Ezt a célt az iskola a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével éri el a követ-
kező elvek szerint:

  a helyi tantervekben megjelenő kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokon 
túl felhasználható időkeret a kötött nyelvi és népismereti óraszám miatt általában 
kisebb az általánosnál; ezt a hátrányt a műveltségi területek erőteljesebb integráció- 
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jával, a kiemelt fejlesztési feladatok átgondolt megjelenítésével kell a helyi tantervi 
szabályozás szintjén kiegyenlíteni;

  az óraterv kialakításakor biztosítani kell egy idegen nyelv oktatását is;
  az iskola nevelő és oktató munkája arra irányuljon, hogy a készségek kialakítása és 

a képességek fejlesztése az általános követelmények szerint érvényesüljön minden 
műveltségi területen;

  a speciális követelményekre vonatkozóan további eligazítást A nemzetiség iskolai ok-
tatásának irányelve ad.


