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A helyi tanterv – általános elméleti bevezető 

 

Jelen dokumentum négy fogalmat értelmez: Nemzeti alaptanterv, kerettanterv, helyi tanterv, 

mintatanterv. 

 

A Köznevelési törvény értelmében a közoktatás tartalmi szabályzása három szinten valósul 

meg. 

1
 

 

A Nemzeti Alaptantervet a Kormány adja ki, nevelési célokat, fejlesztési területeket és 

közös nemzeti műveltségtartalmat határoz meg. 

(A kormányrendelet elérhető: http://rpi.reformatus.hu/portal/page.php?562) 

 

A kerettanterv iskolatípusra, adott pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési 

feladathoz készült tanterv. Az egyes témakörökre összpontosító részletes kidolgozással 

támogatja a pedagógusok pedagógiai tervező tevékenységét, segíti a fogalmi gondolkodás 

fejlesztését, a tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését. 

A kerettantervet az oktatásért felelős miniszter adja ki. 

(A kerettantervekről szóló miniszteri rendelet elérhető: 

http://rpi.reformatus.hu/portal/page.php?561) 

 

A kerettantervek két fő típusa jóváhagyás szerint:  

 A miniszter által kiadott kerettanterv 

 A miniszter által jóváhagyott kerettanterv 

 

RPI megjegyzés: 

1. A miniszter által kiadott kerettanterv megjelölés nem egy dokumentumot jelöl, 

hanem a jelenlegi formájában is mintegy 12 különböző pedagógiai szakasz- / 

iskolatípusra adtak ki kerettantervet (+ előkészületben a kétnyelvű képzésre 

vonatkozó kerettanterv). 

2. A Köznevelési törvény koncepciója eredetileg azzal számolt, hogy az egyes 

egyházak saját kerettantervet akkreditálnak, és az egyházi iskolák majd a miniszter 

által jóváhagyott kerettantervekkel dolgoznak. Jelen tudomásunk szerint erre most 

egyik egyházi intézményfenntartó sem készül. Ennek több oka is lehet, ezek között 

hadd emeljük ki a NAT szemléletváltását, a kerettantervi rendelet késve történt 

megjelenését és a kerettantervhez illeszkedő tankönyvek kidolgozásának 

szükségességét. 2013-ban a református iskolák a miniszter által kiadott 

kerettanterveket adaptálják. 

3. A református egyházi iskolák gyakorlatában van egy – a jogszabályban nem 

szereplő, de az iskola működését meghatározó harmadik kerettanterv típus. Ez a 
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 A kép forrása: http://www.kaposijozsef.hu/eloadasok/nat-kerettantervek/ 
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http://rpi.reformatus.hu/portal/page.php?561
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keresztyén felekezetek (egyházak) által kiadott / jóváhagyott hit- és erkölcstan 

tanterv vagy kerettanterv. Ezt a miniszter sem ki nem adja, sem jóvá nem hagyhatja, 

de létezését a Köznevelési törvény elismeri (v. ö. Nkt 32. § (1) d) bek., 35 §. (3) – 

(4) bek.) 
 

A kerettanterv meghatározza 

 a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban 

érvényesítendő feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, 

 a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, 

 az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját 

és összhangjának biztosítását. 
 

A kerettantervek speciális típusai: 

A jogszabály alapján kikövetkeztethető terminológiai rendszer szerint a kerettantervtől 

meg kell különböztetünk a tantárgyi kerettantervet és a programtantervet. 
 

RPI megjegyzés: 

A terminológiai rendszerhez lásd a Nemzeti Alaptanterv fogalomtárát [Glosszárium]. 

Elérhető: http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/htt_glosszarium.pdf 
 

 Tantárgyi kerettanterv 

A kerettanterv alkotóelemei. Ahhoz hasonlóan iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, 

egyes sajátos köznevelési feladathoz készül. A tantárgy a fogalomtárban nem 

definiált fogalom. 

A tantárgyi kerettanterv csak kerettanterv részeként értelmezhető. 
 

 Programtanterv 

Az 51/2012 EMMI-rendelet szerint a nevelési és oktatási program (pedagógiai 

rendszer) kerettanterve. 

A nevelési és oktatási program fogalmát a NAT-kormányrendelet fogalmazza meg: 

(110/2012. kormányrendelet (6) bek.) A nevelési-oktatási program a nevelés-oktatás 

megtervezését-megszervezését segítő, a Nat-ban és egy adott kerettantervben 

kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi elemek feldolgozását lehetővé tévő, 

egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét elemű rendszer, amely 

minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi területre, vagy 

pedagógiai szakaszra terjed ki. 

 

RPI megjegyzés: 

4. Úgy tűnik tehát, hogy akkreditálható kerettanterv a rendelet szerint: 

 Kerettanterv (teljes pedagógiai szakaszra, adott iskolatípusra vagy sajátos 

köznevelési feladatra, valamennyi tantárgyra kidolgozott rendszer) 

 Programtanterv (egy hételemű rendszer három fontos eleme alapján értelmezhető: 

pedagógiai koncepció, tanulási-tanítási program, a tanítási-tanulási egységek 

leírása) 
 

Tanulság: egy tantárgy kerettanterve önmagában nem akkreditálható. Az lehetséges, 

hogy egy adott különálló nevelési-oktatási program egyetlen tantárgyként jelenik meg 

egy adott iskola tevékenységi rendszerében. 

 

5. Az RPI arra törekszik, hogy a református hit- és erkölcstan a köznevelési 

rendszerhez önálló nevelési-oktatási programként illeszkedjen. 

 

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/htt_glosszarium.pdf
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A helyi tanterv 
Az iskola pedagógiai programjának részeként helyi tantervet készít. 

 Az állami iskolákban a helyi tantervet (a pedagógiai program részeként) a 

nevelőtestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá. 

 Az egyházi iskolákra vonatkozó szabály szerint a helyi tantervet (a pedagógiai 

program részeként) a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé. 

 

A helyi tanterv elkészítése során az iskola a miniszter által a Nemzeti alaptantervben 

meghatározott pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos köznevelési 

célok teljesítéséhez kiadott kerettanterveket alkalmazza. Az iskola a miniszter által 

határozattal jóváhagyott kerettantervet is beépíthet a helyi tantervébe. 

A kerettanterv kiválasztásának és helyi kiegészítésének alapja az iskola pedagógiai 

programja. 

Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban építi be a helyi tantervébe, 

azokat az iskola helyi sajátosságai alapján kiegészíti tanítási-tanulási tartalommal és 

tevékenységekkel; rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező 

tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. 

A helyi tantervek iránti alapvető követelmény, hogy megfeleljenek annak a választott 

kerettantervnek, amely elkészítésük alapjául szolgál, továbbá az iskola arculatára jellemzően 

töltsék meg a rendelkezésükre álló átlagosan 10%-os szabad időkeretet. 

A helyi tanterv helyi jellegét az adja, hogy legitimációjában szerepet játszik a helyben 

érintettek megegyezése, a nevelőtestület elfogadó döntése, a különböző részvevők, 

partnerek támogató véleménye, a fenntartó jóváhagyó döntése. Másodlagos, de nem 

elhanyagolható jellemzője, hogy a helyi kultúra elemeit is az elfogadott mértékben 

tartalmazza. A helyi kultúrán a helyi társadalom tradícióit és jövőképét egyaránt értjük. 

 

A helyi tantervi minta (mintatanterv) 
A vonatkozó jogszabályok alapján nem definiált tantervi típus. Az RPI szakmai 

támogató gyakorlatában is használatos elem. A dokumentum szakmai ajánlás, ami azt 

segíti, hogy a református iskolák munkatársai a saját munkájukban mintát, típus-megoldást 

láthassanak. 

Minta-jellegéből eredendően nem tud minden helyi problémát megfelelő módon 

kezelni. Egységes szerkezete, formai megoldásai, tartalmi kiegészítései révén jelentősen 

gyorsíthatja az egyes tantervet készítő kollégák munkáját. Az RPI jelen kapacitásai között 

nem készül minden egyes pedagógiai modellre (szakasz, iskolatípus, képzési profil) külön 

mintatanterv. 

 

RPI megjegyzés: 

6. Itt is, másutt is igyekszünk felhívni arra a figyelmet, hogy az intézmény 

működésének, pedagógiai munkája önértékelésének alapvető dokumentuma a 

pedagógiai program. Korrekt, megbízható külső értékelési módszerek szintén a 

pedagógiai programot fogják kiindulópontnak tekinteni. 

Nyomatékosan kérjük, hogy az intézmények törekedjenek arra, hogy pedagógiai 

célkitűzéseiket minél pontosabban megfogalmazzák. 

Bármilyen minta-dokumentum vagy más iskola helyi tantervének átvétele azt a 

kötelezettséget jelenti, hogy az iskola az adott dokumentumnak megfelelően tervezi 

és szervezi a nevelés-oktatás tartalmát, folyamatrendszerét. Sok mindent le lehet írni 

– de utána alapvetően a már leírtakat kell / lehet megvalósítani. 
Márkus Gábor 


