
Osztályfőnöki 

 

 
Célok és feladatok 

 

- A tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, személyiségük stabilitásában, életpályájukra 

való felkészítésükben. 

- A szociális képességek (kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia, tolerancia, 

konfliktuskezelés, stb.) fejlesztése. 

- Szerepvállalás a tanulók iskolában és iskolán kívül szerzett élményeinek feldolgozásában, a 

felelős állampolgárrá nevelésben. 

 

 

Fejlesztési célok 

 

- Önismeret: a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség 

stabilizálása, az önálló döntéshez szükséges képességek fejlesztése. 

- A tanulás tanulása: a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, 

eljárások kialakítása. 

- Társas kapcsolatok: készség és képesség a tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok 

kialakítására és ápolására. 

- Konfliktuskezelés: képesség a konfliktusok konstruktív módon történő kezelésére a társas 

kapcsolatok minőségének javításában. 

- Lelki egészség: a lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, az ennek 

kialakításához és megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása. 

- Testi egészség: az egészségnek mint alapértéknek az elfogadása, az egészségmegőrzés 

igényének felkeltése, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, 

készség és képesség ezek leküzdésére. 

- Viselkedéskultúra: a mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokások kialakulása 

és megszilárdulása. 

- Pályaorientáció: képesség a munkaerőpiacon történő eligazodásra, az egyéni vágyaknak, 

törekvéseknek a lehetőségekkel történő összehangolására. 

- Jelenismeret: eligazodás a jelen társadalmi változásaiban, ellentmondásaiban, saját álláspont 

kialakítása a történésekkel kapcsolatban. 

- Felelős állampolgár nevelése: a jogok és kötelességek ismerete az iskolában és a 

társadalomban, a demokráciának mint értéknek az elfogadása, közös szabályok, normák 



alkotásához és működtetéséhez szükséges szemlélet kialakulása, az általánosan érvényes 

normákhoz, a törvényekhez való konstruktív viszonyulás. 

- Globális problémák: a világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a világ dolgai iránti 

érdeklődés, a folyamatos tájékozódás iránti igény felkeltése. 

 

 

Az évfolyamok kiemelt feladatai 

 
5. évfolyamon a diákok megismerkednek az új iskolával, annak szabályaival. Cél egy 

együttműködő közösség kiépítése, a humánus társas kapcsolatok (barátság, tisztelet, szeretet, 

őszinteség, segítőkészség) kialakítása. Hangsúlyt kap a helyes tanulási módszerek 

megismerése. A játék és a sport segítségével elősegíthető az együttműködés, a szabályok 

tisztelete, a durvaság és az erőszak elkerülése. A tanulók kreativitása és esztétikai érzéke az 

ünnepi dekoráció készítésével, teremfestéssel  és díszítéssel fejleszthető. Az erdei iskola a 

közös programokon keresztül lehetőséget nyújt az osztályközösség erősítésére. 

 

6. évfolyamon az első évben formálódott közösség továbbépítése kiemelten fontos cél. Ezt 

segítik a közös feladatok, a teremfestés és -dekorálás, a papírgyűjtés, a Ki mit tud? 

osztályénekeire való gyakorlás, a kirándulás előkészítése. Az évfolyam két osztálya közötti 

együttműködés a giliceavató megszervezése során alakítható ki. A közösségtudat elmélyítése 

mellett az önállóságra nevelés, a diákok kezdeményezőkészségének kialakítása és a 

kreativitásuk fejlesztése is fontos szerepet kap.  

 

7. évfolyamon az együttműködő képesség, az ön-és társismeret, a felelősségérzet, a 

döntéshozatal és a kreativitás fejlesztése kiemelt feladat. Az adventi műsor összeállítása és 

előadása az idősek otthonában fejleszti a művészi és esztétikai érzéket, erősíti 

közösségélményt, bevezeti az önkéntességet és fejleszti az érzelmi intelligenciát. A kulturális 

ismeretek bővítéséhez és a személyiségfejlesztéshez a közös színházi élmények is 

hozzájárulnak. 

 

8. évfolyamon előtérbe kerül a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog) megelőzése.  

A személyiség és önismeret fejlesztése önismereti játékok segítségével tovább folytatódik. A 

szervezőkészséget, a felelősségteljes viselkedést és az önállóság fejlesztését a farsang 

megrendezése segíti, amely tovább mélyíti az osztályok közötti együttműködést. 

 



9. évfolyamon az erdei iskola és a csapatépítő tréning segíti az osztályközösség erősítését ill. 

a belépő 9.ny osztály közösségének kialakítását. A gólyaavató műsor elkészítése fejleszti a 

tanulók önállóságát, krerativitását és segíti a 9.ny osztály bevonását az iskola életébe. 

Továbbra is fontos szerepet kap a káros szenvedélyek megelőzése, a személység és önismeret 

fejlesztése. Elkezdődik a pályaorientáció, a pályaválasztásra való felkészítés és az érettségiig 

kötelezően teljesítendő közösségi szolgálat előkészítése, fontosságának tudatosítása. 

 

10. évfolyam kiemelt feladata a közösségi szolgálat megszervezése, teljesítése, értékelése. 

Fontos a pályaválasztás segítése a vágyak és lehetőségek összehangolásával. Szerepet kap a 

prevenció, az önellenőrzés, az önértékelés fejlesztése és a konfliktuskezelési technikák. Az 

erdélyi út lehetőséget nyújt a kisebbségi lét és kultúra megismerésére. 

 

11. évfolyamon a szalagavató és a ballagás megszervezése és lebonyolítása fejleszti 

felelősségvállalást és az önállóságot. Egy ünnepi műsor létrehozása elmélyíti az osztályok 

közötti együttműködést, ferjleszti a kreativitást. Tovább folytatódik a pályaválasztás 

előkészítése és az önkéntes munka megszervezése. A városi iskola lehetőséget nyújt városi 

intézmények megismerésére, a pályaválasztás segítésére. 

 

12. évfolyam fő feladata az érettségire és a pályaválasztásra való felkészítés. Fontos szerepet 

kap az önismeret, a felelősségérzet és az önálló döntés készségének növelése, a pontosság 

fejlesztése, a közösségi szerepvállalás. A szalagavató, a ballagás és az ezekre való felkészülés 

előkészíti a gimnáziumi évek lezárását.  

 

 

 

 


