INFORMATIKA HELYI TANTERVI
a 7. évfolyam számára
Előszó
A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve
igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika oktatás területén.
A 2012-ben elfogadott NAT ily módon nem hozott lényeges tartalmi változást a már
ismert köteteink anyagában, hanem csak megfogalmazott és hangsúlyozottabbá tett nálunk
már korábban is fellelhető ismeretelemeket.
Egy igen lényeges változás lett volna az informatika tartalom a tantárgyközi integrációban
való oktatása, de ehhez jelenleg sem az oktatási feltételek nem állnak rendelkezésre, sem a
más tárgyakat oktató tanárok sincsenek felkészülve, így ezt sem az informatika tanárok, sem a
más tárgyakat oktatók sem támogatják. Nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy sokkal
eredményesebb az önálló, elkülönített oktatás.
Ezt a felismerést fogalmazta meg az NFM is, melyet az iskoláknak eljutatott ajánlásban is
leírt, ebből idézzük most a tárgy oktatása szempontjából fontos részt:
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 hozzájárulása (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:
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon
Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam*
5. évf.
Informatika

6. évf.

7. évf.

8. évf.

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

3

3

3

Ebből informatika

1

1

1

1

(*részlet a teljes táblázatból)
Segítő együttműködését köszönöm!
NFM Infokommunikációért Felelős Államtitkárság

Az OFI által központilag kiadott speciális kerettanterv ajánlásában megfogalmazott tartalmat
egészítjük ki a következőkben a MOZAIK által ajánlott óraszámokkal.
Miután több intézményben az óraszámi viták lezajlottak, a tapasztalat az, hogy a szabad
órakeret terhére csak 5. évfolyamon jelenik meg pluszban az informatika az NFM javaslat
dacára.
Így az általunk javasolt minimális nevesített informatika óraszámok a következők:
Informatika óraszámok 5–8. évfolyamon
5. évf.
Kötelező óraszám

6. évf.

7. évf.

8. évf.

1

1

1

Szabadon tervezhető keretből

1

0

0

0

Összesen

1

1

1

1

Az ajánlott óraszámok megadásánál 32 tanítási héttel számoltunk, így kb. 10%-nyi szabad
időkeret marad az oktatók számára.

Bevezető
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy
a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök
használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely
ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében
fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása,
és célszerű, értő módon történő kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.
Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban
szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltség2

területeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó feladatok
témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a
kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk megjelenítésére.
Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az
érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai
eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása
hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek
érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét,
melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az
online lehetőségek.
Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek
kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában,
ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és
formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális
kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív
részvétel.
Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más
tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza.
Az informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere
és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika
tantárgy nyújtja az alapokat.
Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja
elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési
feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott
tudásra és az informatikai eszközök használatára.
Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az
informatikai eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép alapvető
működését biztosító hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, a
digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek
működését.
Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő
módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési
feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel
megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly.
Az alkalmazói ismeretek témakörében a társadalmi életben hasznos informatikai
műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére,
különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor.
A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az
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eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni attitűd,
fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak
magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak
a számítógéppel.
Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása,
a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben
az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése,
a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése
többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást és az
innovációt.
A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított
tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk
szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja
az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek
közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink
elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait
a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás általános
elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes megismertetni.
A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása,
feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanulók megismerkednek az algoritmizálás
elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd
az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes
programokat.
Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási ismeretek tanítása a
mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az alkalmazói képesség
kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.
Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások
mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az
interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök
hatékony felhasználását.
Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek,
hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az
ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak
megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az
önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk
online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok
értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A
túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes
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felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek
elkerülhetők.
Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs
formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs
folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását,
rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A
csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok
számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak
használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó
elvárásokat, szabályokat.
A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését,
használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja
az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük,
objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is.
Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és
képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal
kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az
aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az
egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő
szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra
hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben
számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat
birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés
többféle módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti
értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák
kifejtésére.
A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés
kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk
elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár
forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az
egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és
fokozatosan a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint
a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás,
tájékozódás és a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el.
Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló
tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen,
hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs
értéke megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és
gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató
forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a
könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz kapcsolódóan is az
etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat.
A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári
források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében megva5

lósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes
műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen
a könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások, és a korszerű társadalmi igényeket
kiszolgáló, modern technikai lehetőségek.
Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben érvényes szabályok betartatásával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az
erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre.
Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével
a digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a környezettudatosságot,
felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó feladatokra.
A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetéktelen
adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök
használatával fejlődnek a diákok technikai készségei.
Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely
tevékenység fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai
érzéket és az önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet,
segíti a pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert
információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális,
a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló
tanulást.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az
önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók
megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb
részekre bontják, és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez, valamint a társak megértéséhez,
elfogadásához.
Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az
idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program
használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az
angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák
programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten,
emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag
áttanulmányozása, illetve a fórumokon történő levelezés során jelentősen mélyül a tanulók
angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja
a matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az
algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót,
a folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a matematikaórákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás során
igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata,
a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel
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ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói dokumentumok fontosságát.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekapcsolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettudományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a
tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések
matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelőképességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel járhat,
emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak.
Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink
nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt célja, hogy a
tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó résztvevője legyen. A
médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból legyen
képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a
valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk
megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk
kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás
ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei
is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való
felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség
kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló
mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a
segítségkérés.
Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket
ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre
neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár,
amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor
lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a
folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, feldolgozó képesség.
Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.
Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és
lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált
gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre
gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi
tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a
környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is
hangsúlyt kell fektetni.

7

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok
közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek,
ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi
évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően,
körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét.
A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen,
mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. Ezen belül is
kiemelkedik a nemzeti műveltség, nemzeti értékek és az egyetemes kultúra megismertetése,
hiszen ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés és az
állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása
és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához
szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi
szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető.
A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy milyen
módon használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és
könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának
megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból
adódó folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul
hozzá a differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése
területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint
ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a
digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi
és idegen nyelvű információforrásokat.
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7. évfolyam
Az informatikai eszközök közül egy operációs rendszer rutinszerű használata fontos a
számítógéppel való kommunikáció során. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan
használják a legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat.
Napjainkban egyre fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg
információk digitalizálása. A digitalizált állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért
szükséges a tömörítési módok és eljárások ismerete is.
Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a tanulók a szövegszerkesztő programot, tudnak szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta
vagy leírás alapján elkészíteni. A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek
gyűjtésére, feldolgozására kerül sor, képszerkesztő program segítségével. Ismerik a tanulók a
táblázatkezelés alapjait, a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudnak
különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a
webes publikáció jellemző elemeit.
A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben a tanulók az
életkoruknak megfelelő szinten tovább mélyítik az algoritmusleíró eszközökkel kapcsolatos
ismereteiket, egyszerű algoritmusokat értelmeznek és fogalmaznak meg. Az iskolai élettel
kapcsolatos, vagy egyénileg választott összetettebb problémák megoldásának folyamatát a
tanulók tanári segédlettel részfolyamatokra bontják fel. A korábban megkezdett, folyamatos
beavatkozást igénylő problémák tanulmányozása a paraméterértékek változtatásával és a
változtatások eredményeinek megfigyelésével folytatódik.
A tanulók a problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási
nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a
megismert utasításokat. Az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján a
tanulók több oldalról megközelíthetik a problémát, feltárják a probléma szerkezetét,
értelmezik az adatok közötti összefüggéseket, a strukturált megoldás érdekében eljárásokat
készítenek. Az egyenletekkel leírható folyamatok tanulmányozása nem feltétlenül igényel
informatikai segítséget, viszont a véletlen jelenségek tanulmányozása elképzelhetetlen a
számítógép véletlenszám-generátora nélkül. A véletlenen alapuló jelenségek tanulmányozása
akár a saját készítésű, akár a mások által készített programok tanulmányozásakor tanulságos.
Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általános
iskola utolsó évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók az
egyszerű keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az
információszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet
az információk hitelességével szemben. A szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl
a saját anyagaik publikálására is sor kerül.
A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb internetes
és mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre
tudatosabban választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az
adatvédelem alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő
eszközökkel képesek védekezni ezek ellen.
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Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az
információkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és
etikai vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások
hitelességének értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök
használatakor törekednek a helyes módszerek kialakítására, megismerik a kulturált
együttélésre vonatkozó szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata
jelentősen hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait.
A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus
szolgáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött
szerepének, céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a
szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes
funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és
a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet.
A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá
nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető
lépéseinek ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása,
továbbá az iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló
forráskiválasztást és -használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók
megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott
és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét.
A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó támogatásban,
értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék
készítése és a hivatkozások.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

1. Az informatikai eszközök használata

Órakeret
8 óra

Adott informatikai környezet tudatos használata.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának ismerete.
Az operációs rendszer alapműveleteinek ismerete.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb
perifériák használata.

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett
ismeretek bővítése.
A tematikai egység Az informatikai eszközök használata és működési elveinek
nevelési-fejlesztési megismerése.
Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak
céljai
használata.
Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas
hardver- és/vagy szoftvereszköz kiválasztása.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben
Különböző informatikai környezetek jellemzőinek, elemeinek
megismerése.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett
ismeretek bővítése
Az informatikai eszközfüggőség és a megelőzés lehetőségei.
Az informatikai eszközök használata és működési elveinek
megismerése
Informatikai eszközök fő részegységei.
Perifériák, adathordozó eszközök működési elvei.
Digitalizálás.

Kapcsolódási pontok
Fizika: egyes technikai
eszközök működésének
megfigyelése, a
működés feltételeinek
értelmezése a
mindennapi
környezetben.

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat
alapszolgáltatásainak használata
Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram
alapszolgáltatásainak használata (mappaszerkezet kialakítása
adathordozón, állományműveletek, tömörítés, kibontás).
Egy hálózati operációs rendszer használatának alapszabályai
(például: jogosultságok, adatvédelem, adatbiztonság). Az iskolai
hálózat használata (szabályok, lehetőségek).

Fizika, biológiaegészségtan, kémia: a
tudomány és a technika
mindennapi élettel való
kapcsolata, az egyéni
felelősség kérdése.

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas
hardver- és szoftvereszköz kiválasztása
Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas eszközök kiválasztása.

Fizika, kémia,
matematika, biológiaegészségtan: a tantárgyi
órán felmerülő feladatok
informatikai eszközzel
történő megoldása. Az
adott helyzethez
legjobban illeszkedő
hardver és szoftver
kiválasztása.

Kulcsfogalmak/ Monitor, nyomtató, adathordozó, merevlemez, optikai lemez,
lemezmeghajtó, digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés,
fogalmak
tömörített állomány.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

2. Alkalmazói ismeretek
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Összkeret
6 + 2 óra

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus Órakeret
létrehozása
5 + 2 óra

Előzetes tudás

Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása,
formázása, mentése.
Szövegműveletek végrehajtása.
Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása,
formázása.
A tematikai egység
A dokumentumtípusok megismerése.
nevelési-fejlesztési
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek
céljai
készítése.
Előadások, bemutatók készítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása,
átalakítása, formázása
Kisebb méretű, de többféle formátumú dokumentum minta vagy
leírás alapján történő elkészítése.
Objektumok (például: táblázat, videó, diagram) beillesztése
dokumentumba.
A dokumentumban elhelyezhető különböző objektumok
tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők módosítása.
Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő
elkészítése.
Tanultak felhasználásával képes bemutató dokumentum készítése a
Felső Kiskunságról.

Magyar nyelv és
irodalom:
szövegalkotás a
társadalmi (közösségi)
élet különböző
területein a papíralapú
és az elektronikus
műfajokban).
Fizika, kémia, biológiaegészségtan: kísérlet
vagy vizsgálat
jegyzőkönyvének
elkészítése.

A dokumentumtípusok megismerése
Weblap.
Blogkészítés.
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek
készítése
Digitális médiaelemek készítése (például: hangfelvétel,
videofelvétel, fényképezés), jellemzőik megismerése.
Műveletek médiaelemekkel (például: szerkesztés, vágás).
Kulcsfogalmak/ Szöveg, digitális médiaelem, weblap, blog.
fogalmak
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Vizuális kultúra: a
technikai médiumok
képalkotó módszerei;
vizuális reklámok.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás,
információmegjelenítés

Órakeret
1 óra

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök
ismerete.
Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése.
Néhány közhasznú információforrás használata.
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben.
Térképhasználati alapismeretek.

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök,
illetve módszerek megismerése.
A tematikai egység
Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása.
nevelési-fejlesztési
Az adatbázisból való információszerzés módjainak megismerése.
céljai
A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása.
Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten
Térképhasználati ismeretek alkalmazása.
Térképek keresése, használata.
Keresés a térképeken, a térképek átalakítása.

Kapcsolódási pontok
Földrajz, fizika: a
térbeli tájékozódást
szolgáló eszközök és
módszerek alapjai és
felhasználásuk. A GPS
idő-, távolság- és
sebességadatainak
értelmezése.

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella,
Kulcsfogalmak/
tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és
fogalmak
abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel
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Összkeret
4 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

3.1. Egyszerűbb folyamatok modellezése

Órakeret
4 óra

Egyszerű programozási nyelv, vezérlés-szemléletű fejlesztői környezet
ismerete. Az eljárás alkalmazásának és az eljárás paraméterének
ismerete.

A tematikai egység Véletlenszám generálása, véletlen esemény szimulálása. Véletlen
nevelési-fejlesztési események modellezése.
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a
paramétermódosítás hatásainak megfigyelése
Véletlenszám generálása, a véletlenszámok alkalmazása
programokban.
Tantárgyi szimulációs programok használata, a
paraméterváltoztatás hatásainak vizsgálata.

Kapcsolódási pontok
Kémia, fizika, biológia,
földrajz: szimulációs
programok.
Matematika: véletlen
esemény.

Kulcsfogalmak/ Véletlenszám, véletlen esemény, modell, paraméter, szimuláció.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

4. Infokommunikáció

Összkeret
8 + 2 óra

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek

Órakeret
3 óra

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata.
Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus
katalógusban való visszakeresése.

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk
A tematikai egység
megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése,
nevelési-fejlesztési
információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való
céljai
előkészítése.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Összetett keresések űrlapok segítségével
Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ
elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok
kitöltése.
Hatékony, céltudatos információszerzés
Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált
adathalmazból.
Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének
vizsgálata, szelektálása
Az információk elemzése hitelesség szempontjából.
Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása.

Kapcsolódási pontok
Földrajz: a Föld
országainak,
fővárosainak
bemutatásához,
prezentációk
készítéséhez anyagok
gyűjtése, kiselőadás
készítése.
Fizika:
természettudományos
anyagok gyűjtése, a
megbízhatóság
vizsgálata.

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése
Nyomtatási beállítások.
Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése.
Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre.
Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak
Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

4.2. Az információs technológián alapuló
kommunikációs formák

Órakeret
3 óra

Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása.

A tematikai egység A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A kommunikációs modell megismerése
Infokommunikációs eszközök használata, a mobilkommunikációs
eszközök megismerése.
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Kapcsolódási pontok
Kémia, biológiaegészségtan: feladatok
közös kidolgozása

Az információ küldésének és fogadásának megismerése.
Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján.
Az internet kommunikációs szolgáltatásai.

kommunikációs
csatornákon keresztül.

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között
A különböző médiumokban rejlő lehetőségek.
A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti
kommunikációt biztosító eszközök megismerése.

Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: közösségi
portálokon megjelenő
személyes adatok
vizsgálata a védelem és
adatbiztonság
szempontjából.

Kulcsfogalmak/ Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció,
mobilkommunikáció, adatvédelem.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

4.3. Médiainformatika

Órakeret
2 + 2 óra

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média
elérése, egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő információk
hitelességének kritikus értékelése.

A tematikai egység A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása;
nevelési-fejlesztési önálló és kritikus attitűd fejlesztése.
céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak
megismerése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban
A média alkalmazási lehetőségei.
Internet, televízió, rádió használata.
Elektronikus könyv, hangoskönyv használata.
Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten.
Képek, zenék, filmek elérése az interneten.
Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.
Internetes térképek keresése.
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Kapcsolódási pontok
Matematika: bonyolult
vagy érdekes
függvények
vizsgálatához
anyaggyűjtés, digitális
táblára
anyagfeldolgozáshoz.
Földrajz:
térképhasználat.

Tanultak segítségével internetes keresés és gyűjtőmunka a Víz
Világnapja témakörben.

Magyar nyelv és
irodalom:
hangoskönyv,
elektronikus könyv.
Idegen nyelvek, magyar
nyelv és irodalom:
szótárak, lexikonok
használata.

Kulcsfogalmak/ Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés,
elektronikus könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5. Az információs társadalom

Összkeret
3 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

5.1. Az e-szolgáltatások szerepe és használata

Órakeret
3 óra

Előzetes tudás

Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal
kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása.

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének
A tematikai egység
felismerése.
nevelési-fejlesztési
Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság
céljai
figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

6. Könyvtári informatika

Órakeret
3 óra

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében.
Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított
használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete.

A tematikai egység Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző
nevelési-fejlesztési információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű
tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során.
céljai
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Könyvtártípusok, funkcionális terek
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében.
Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése,
összehasonlítása.
A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött
szerepének megismerése.
Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése.
Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.
A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata.
Könyvtárlátogatás.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
könyvtárhasználat.

Könyvtári szolgáltatások
Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a
tájékozódásban.
A kézikönyvtár önálló használata.
Információkeresés
Hatékony, céltudatos információszerzés.
Keresett téma kifejezése tárgyszóval.
Összetett keresőkérdés megfogalmazása.
Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi
elektronikus könyvtári katalógusban.
Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és
bibliográfia segítségével.
A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított
alkalmazása.

Technika, életvitel és
gyakorlat: a
tevékenység
információforrásainak
használata: a
tevékenységhez
kapcsolódó
információszükséglet
behatárolása és a
tevékenységhez, a
probléma
megoldásához
szükséges komplex
tájékozódás.
Fizika, kémia,
biológia-egészségtan:
információk keresése,
könyvtár-, folyóirat- és
internethasználat,
adatbázisok,
szimulációk
használata.
Természettudományi
témájú ismeretterjesztő
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források önálló
keresése, követése,
értelmezése, az
ismeretszerzés
eredményeinek
bemutatása.
Magyar nyelv és
irodalom: írás,
szövegalkotás:
rövidebb beszámolók
anyagának
összegyűjtése,
rendezése különböző
nyomtatott (lexikonok,
kézikönyvek) és
elektronikus
forrásokból.
Az önálló
feladatvégzés,
információgyűjtés és
ismeretszerzés
módszereinek
alkalmazása. Internetes
enciklopédiák és
keresőprogramok
használata.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: önálló
információgyűjtés
adott témához
különböző
médiumokból.
Földrajz: tájékozódás a
hazai földrajzi,
környezeti
folyamatokról –
információgyűjtés
internetalapú
szolgáltatásokkal
(tények, adatok,
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menetrendek, hírek,
idegenforgalmi
ajánlatok).
Dokumentumtípusok, kézikönyvek
Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú
információforrások és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete.
Közhasznú adatbázisok használata.

Matematika:
ismerethordozók
használata – könyvek
(pl. matematikai
zsebkönyvek,
szakkönyvek,
ismeretterjesztő
könyvek, lexikonok,
feladatgyűjtemények,
táblázatok,
képletgyűjtemények).
Magyar nyelv és
irodalom: az önálló
feladatvégzés,
információgyűjtés és
ismeretszerzés
módszereinek
alkalmazása:
segédkönyvek,
szótárak, lexikonok,
helyesírási
kézikönyvek
használata, ismeretlen
kifejezések
jelentésének
megkeresése
egynyelvű szótárakban.
Anyanyelvi kultúra,
ismeretek az
anyanyelvről.
Biológia-egészségtan:
az élővilág
rendszerezésében
érvényesülő
szempontok
bemutatása
határozókönyvek
alapján.
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