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Osztályfőnöki órák a 1+4 osztályos gimnáziumi évfolyamokon 
 
Heti óraszámok alakulása a 1+4 osztályos gimnáziumi osztályokban:  

9.ny. 

osztály 

9. 

osztály 

10. osztály 11. osztály 12. osztály 

heti 1 óra heti 1 

óra 

heti 1 óra heti 1 óra heti 1 óra 

 

Célok és feladatok   

- A tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, személyiségük alakulásában, stabilitásában, 

életpályájukra való felkészítésükben.  

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

stb.) fejlesztése.  

- Egészséges életmódra nevelés mind testi, mind pszichés vonatkozásban. 

- A médiatudatosság kialakítása. 

- A tehetséges és a lemorzsolódás veszélyével fenyegetett diákok azonosítása, folyamatos 

nyomonkövetése 

- 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 konfliktushelyzetek felismerésére, és azok 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.  
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- Viselkedéskultúra: a mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokások kialakulása és 

megszilárdulása.  

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

törekvéseknek a lehetőségekkel és egyéni képességekkel történő összehangolására.  

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

kialakítása a történésekkel kapcsolatban. 

- Tudatos médiahasználatra nevelés: az online világ pozitív és negatív hatásainak ismerete, az online 

felületek biztonságos használata, képesség a veszélyeztető helyzetek és az online zaklatás 

felismerésére, hatékony lépések megtétele a zaklatás ellen. 

 - 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   

 

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, 

kreativitását 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.   

Javasolt témák, témakörök 9. ny osztályban:  

- Önismeret: egyéni képességek és készségek feltérképezése, erősségek és az esetleges 

gyengeségek feltárása, az osztályközösségben betöltött pozitív egyéni szerepek tudatosítása, 

ennek megfelelően egyéni feladatok vállalására való ösztönzés.  

Javasolt módszerek: beszélgetés, pozitív megerősítés, visszajelzés adása 

- A tanulás tanulása: a diákok tanulási stílusának megismerése, egyéni tanulási módszerek, 

időbeosztás fontossága, néhány hatékony tanulástechnikai módszer megismerése 

Javasolt módszerek: kérdőívek, beszélgetések, előadó hívása 
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- Társas kapcsolatok: együttműködés a másikkal. Az osztályközösség erősítése- csapatépítő 

játékos feladatok felhasználásával: minél több olyan helyzet teremtése ahol párban, kisebb 

csoportokban dolgoznak együtt a tanulók, illetve olyan játékos csapatépítő technikák 

alkalmazásával, ahol egyes csoportok közti kooperáció elengedhetetlen 

Javasolt módszerek: csapatépítő feladatok, közös tevékenységek szervezése, egyes szerepekre, 

feladatokra már önként történő jelentkezés alapján. 

- Konfliktuskezelés: a konfliktushelyzetek felismertetése, a konfliktusok megoldásának lépései, 

konfliktus kezelő technikák átadása. Konfliktuskezelési módok. A konstruktív 

konfliktusmegoldás. Az „én üzenetek” fontossága a konfliktushelyzetekben. Az „én üzenetek” 

küldésének gyakorlása. A konfliktushelyzetek önerőből történő megoldásának segítése, 

támogatása. 

- Tudatos médiahasználat: a cyberbullying (online zaklatás) formái, annak következményei 

(jogi és törvényi háttér, mentális következmények) Mit tehetünk ellene? 

Javasolt módszerek: videók, kisfilmek, beszélgetések 

- Egészséges életmód: stressz és a káros hatásai, stressz oldó módszerek és technikák. 

Függőségeink- az alkohol, drog, dohányzás hatásai az egyénre és a közvetlen társas 

környezetre. Kitől lehet segítséget kérni? 

Javasolt módszerek: a tanulók ismereteinek rendszerezése, ismeretátadás, élmények 

megosztása, előadó hívása a témában. 

 

Javasolt témák, témakörök 9. osztályban: 

- Önismeret: egyéni képességek és készségek további feltérképezése, erősségek feltárása. Az 

osztályközösség erősítése- csapatépítő játékos feladatok felhasználásával: minél több olyan 

helyzet teremtése ahol párban, kisebb csoportokban dolgoznak együtt a tanulók, illetve olyan 

játékos csapatépítő technikák alkalmazásával, ahol egyes csoportok közti kooperáció 

elengedhetetlen 

Javasolt módszerek: csapatépítő feladatok, közös tevékenységek szervezése, egyes szerepekre, 

feladatokra már önként történő jelentkezés alapján. 

- Tehetséges tanulók és az esetleges lemorzsolódás veszélyétől fenyegetett tanulók azonosítása, 

online módszerekkel, kérdőívek segítségével. Az azonosított gyermeke fejlődésének nyomon 

követése (iskolapszichológus) 

- Társas kapcsolatok együttműködés a másikkal. Az osztályközösség erősítése- csapatépítő 

játékos feladatok felhasználásával: minél több olyan helyzet teremtése ahol párban, kisebb 
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csoportokban dolgoznak együtt a tanulók, illetve olyan játékos csapatépítő technikák 

alkalmazásával, ahol egyes csoportok közti kooperáció elengedhetetlen. 

Szociometriai felmérés. 

              Javasolt módszerek: csapatépítő feladatok, közös tevékenységek szervezése, egyes  

              szerepekre, feladatokra már önként történő jelentkezés alapján. 

- Konfliktuskezelés: Az „én üzenetek” küldésének további gyakorlása.  A konfliktus 

megoldásának lépései. A konfliktushelyzetek önerőből történő megoldásának segítése, 

támogatása. 

Javasolt módszerek: beszélgetés, a tanulók ismereteinek feltárása, tudás rendszerezése 

- Egészséges életmód: Függőségek- drog, alkohol, számítógépes játékok, dohányzás. Az 

ismeretek rendszerezése, megosztása az osztállyal. Ezeknek a szereknek/ tevékenységeknek az 

egészségre gyakorolt negatív hatásai (fizikai és mentális egyaránt) 

Javasolt módszerek: előadók, esetleg gyógyult szenvedélybetegek meghívása előadás tartására 

- Pályaorientáció: a szakkörválasztás és a fakultáció választás előkészítése. Az érdeklődési 

területetek feltárása. 

Javasolt módszerek: kiscsoportos beszélgetések, a tanulók információinak rendszerezése, 

információk  átadása a szakkörökkel és fakultációkkal kapcsolatban. 

- Tudatos médiahasználat: a közösségi oldalak és megfelelő használatuk. Előnyük és hátrányuk. 

posztok és képek a közösségi oldalakon- veszélyek. 

Ajánlott módszer: vita, megbeszélés, egyéni élmények 

 

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.  

Javasolt témák, témakörök:  

- Önismeret: az önértékelés képességének tanítása, a tanuló reflektálni tudása önmagára és a 

társas környezetére. Visszajelzés adása a társakról kultúrált formában a pozitív megerősítés 

szabályát figyelembe véve. Kritika megfogalmazása és fogadása. 

Javasolt módszerek: kiscsoportos vagy pármunka 

- Konfliktuskezelés: a megtanult konfliktuskezelési technikák önálló alkalmazásának segítése, 

elvárása. 

- Egészséges életmód: a mentális egészség, a mentálhigiéné fontossága. Kitől és milyen 

formában lehet segítséget kérni?  
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Javasolt módszerek: beszélgetés, a tanulói ismeretek összegyűjtése és rendszerezése. 

- Viselkedéskultúra: a mindennapi együttéléshez nélkülözhetetlen civilizációs szokások: ígéret, 

megállapodás, határidők betartása, az arra rászorulókkal fokozottan figyelmes, illemtudó 

magatartás (idősek, betegek, sérültek)  

- Pályaorientáció: a pályaorientáció segítése, kiscsoportos beszélgetések által. A tanulók 

jövőképének, elképzeléseinek feltérképezése. 

- Jelenismeret: aktuális társadalmi szintű etikai kérdések, aktuális témák megvitatása, a másik 

véleményének tiszteletben tartása mellett. 

 

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

és az önállóságot. Egy ünnepi műsor létrehozása elmélyíti az osztályok közötti együttműködést, 

fejleszti a kreativitást. Tovább folytatódik a pályaválasztás előkészítése és az önkéntes munka 

megszervezése. A városi iskola lehetőséget nyújt városi intézmények megismerésére, a pályaválasztás 

segítésére.   

Javasolt témák, témakörök: 

- Önismeret: a diákok önmagukról megszerezett ismeretinek további árnyalása a pályaválasztás 

tükrében. 

Javasolt módszerek: tesztek, kérdőívek 

- Társas kapcsolatok: kapcsolat a felnőttek világával- a hivatalos levél, e-mail formai 

követelményei. Hivatalos ügyek intézése. 

Javasolt módszerek: a tanulók ismereteinek összegyűjtése és rendszerezése, a szorongást keltő 

helyetek feltérképezése, egyéni segítségnyújtás szükség esetén 

- Pályaorientáció: pályaorientáció és a továbbtanulás segítése az iskolapszichológus és egyéb 

szakemberek bevonásával. 

 

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.   

Javasolt témák, témakörök:    

- Pályaorientáció: a továbbtanulással kapcsolatos esetleges kérdések és problémák megvitatása. 

A nyílt napokon való részvételek tapasztalatainak megosztása az osztályfőnöki órákon. 

Tájékoztatás a pontszámításról, az esetleges felvételi követelményekről, határidőkről, 

teendőkről. 


