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INFORMATIKA HELYI TANTERV 

a 4. évfolyam számára 

Előszó 

 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghatározta a Nemzeti Alaptantervhez 

kapcsolódó kerettanterveket, amelyekben az önálló informatika tárgy dedikált óraszáma 

jelentősen csökkent. A digitális kompetencia elterjedésének elősegítése azonban a magyar 

kormány egyik kiemelt prioritása, mert az ország versenyképessége és az infokommunikációs 

szektor hatékonysága nagyban múlik az állampolgárok digitális képességein.  

Az infokommunikáció a nemzetgazdaság motorja, az ország beruházás-intenzív 

húzóágazata, multiplikátor hatása bizonyított. A magyar infokommunikációs (IKT) szektor 

adja a GDP 11%-át. Csak a távközlés az elmúlt 3 évben közel 500 Mrd Ft-ot ruházott be 

Magyarországon (termelő ágazatokkal azonos mérték). A távközlési beruházások aránya az 

árbevételhez viszonyítva közel duplája a nemzetgazdasági átlagnak. Az infokommunikációs 

szektorban közvetlenül foglalkoztatottak száma mintegy 150 ezer fő. A szektor éves hozzá-

járulása (adók, díjak formájában) a központi költségvetéshez megközelítőleg 270 Mrd Ft.  

Kormányzati szándék a fentiekkel összhangban a robbanásszerűen fejlődő informatikai 

ágazat, mint a GDP növekedéshez nagymértékben hozzájáruló szektor fejlesztése. Ezért 

a mindennapok részeként is alkalmazott és egyben kiemelt munkaerőpiaci kulcskompetencia 

ismeretet igénylő informatika megfelelő szintű és minőségű oktatása elengedhetetlen 

a hagyományosan kimagasló színvonalú informatikus képzés megőrzése érdekében.  

Ezért kérem, hogy a kerettantervekben biztosított 10 % arányú órakeret terhére a helyi 

pedagógiai program kidolgozása során intézményük szíveskedjen figyelembe venni az alábbi, 

önálló informatika órára vonatkozó ajánlásokat: 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 1-4. évfolyamon  

Óraterv a kerettantervekhez – 1-4. évfolyam* 

 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Informatika      

Szabadon tervezhető órakeret  2 2 3 3 

Ebből informatika     1 

(*részlet a teljes táblázatból) 

Segítő együttműködését köszönöm!  

NFM Infokommunikációért Felelős Államtitkárság 
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Az OFI által központilag kiadott speciális kerettanterv ajánlásában megfogalmazott 

tartalmat egészítjük ki a következőkben a MOZAIK által ajánlott óraszámokkal. 

Miután az óraszámi viták lezajlottak, készítjük el a részletes, az egyes évfolyamok 

köteteihez javasolt tanmeneteinket. 

Az általunk javasolt óraszámok tehát a következők: 

Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon  

 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Kötelező óraszám      

Szabadon tervezhető keretből    1 

Összesen     1 

Az ajánlott óraszámok megadásánál 32 tanítási héttel számoltunk, így kb. 10%-nyi szabad 

időkeret marad az oktatók számára. 

Bevezető 

Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó 

fogalmak korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének 

bemutatására, megértésére és alkotó felhasználására. Az informatikai környezettel való 

ismerkedés előtt célszerű megbeszélni a használatra vonatkozó elvárásokat, szabályokat. Az 

informatikai eszközök használata témakör fejlesztési feladatainak megvalósítása során 

ösztönözni kell a tervszerű alkalmazást, fel kell hívni a figyelmet az interaktív beavatkozások 

hatásainak megfigyelésére és értelmezésére. 

Az alkalmazói ismeretek témakör feldolgozása során a dokumentumszerkesztés 

eljárásainak megismerésére, grafikai programok használatára, egyszerű rajzok készítésére, 

módosítására, a tantárgyi tartalom jellemzőinek kiválasztását és rögzítését követően 

a tartalomnak megfelelő szöveges, rajzos dokumentumok egyéni vagy csoportos készítésére, 

a korosztálynak megfelelő feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használatára 

kerül sor. A környezetünkben levő személyek, tárgyak jellemzőinek kiválasztását, rögzítését 

követően a tanulók értelmezik és csoportosítják az adatokat. Az információkezelés 

előkészítése érdekében közhasznú információforrásokat ismernek meg. 



3 

4. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerkedés az informatikai környezettel.  

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, programok futtatása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az adott informatikai környezettel 

A számítógép működésének bemutatása. 

Az informatikai eszközök használatára vonatkozó szabályok 

megismerése az iskolai környezetben. 

Alapvető informatikai eszközök használata. 

Az informatikai eszközök egyes funkcióinak megismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert 

programokon keresztül 

Oktatóprogramok futtatása. 

Az interaktív kapcsolattartás eszközei a számítógép segítségével. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Alkalmazások kezelésének megismerése 

A számítógép kezelése tanári segítséggel. 

Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése. 

Programok indítása, leállítása az adott környezetben. 

Készségfejlesztő számítógépes szoftverek használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 

egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Informatikai környezet, operációs rendszer, interaktivitás, oktatóprogram. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Összkeret 

22 + 4 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

Órakeret 

14 + 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése 

A rajzeszközök megfelelő használata 

Képszerkesztő programok alkalmazása.  

Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel.  

Rövid dokumentumok készítése. Tantárgyakhoz kapcsolódó szöveg 

begépelése, javítása. Meghívó, névjegy, képeslap, üdvözlő kártya, 

rajzos órarend készítése. A dokumentum mentése és nyomtatása 

segítséggel. 

Tanultak felhasználásával rajz készítése a Felső Kiskunság 

témakörben. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, 

szaknyelv használata, 

beszédkultúra, 

kommunikáció.  

 

Vizuális kultúra; 

dráma és tánc: mesék, 

gyermekirodalmi 

alkotások és azok 

animációs, filmes 

adaptációinak 

összehasonlítása, 

feldolgozása. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata 

Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok lejátszása.  

Animációk megtekintése, készítése. 

Ének-zene: népdalok 

meghallgatása. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata 

Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldása informatikai 

környezetben. 

Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások. 

Magyar nyelv és 

irodalom, matematika, 

ének-zene, 

környezetismeret, 

idegen nyelv, vizuális 

kultúra: 

oktatóprogramok és 
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egyéb készségfejlesztő 

programok használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

 

 

 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 

Órakeret 

8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés. 

Néhány közhasznú információforrás megismerése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezetünkben levő személyek, tárgyak jellemzőinek 

kiválasztása, rögzítése 

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó adatok 

kiválasztása, rögzítése. 

Vizuális kultúra: a 

környezetünkben 

található jelek, jelzések 

összegyűjtése játékos 

feladatok 

létrehozásának 

céljából. 

Adatok csoportosítása, értelmezése 

Személyekhez vagy más tantárgyi tartalmakhoz kötődő adatok 

gyűjtése, értelmezése, rögzítése, csoportosítása. 

Vizuális kultúra: a 

környezetünkben 

található jelek, jelzések 

összegyűjtése játékos 

feladatok 

létrehozásának 

céljából. 

Néhány közhasznú információforrás megismerése 

Közhasznú információforrások használata, az információ 

feldolgozása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

 

 

 

 

 


