
A házi feladatok célja, elvei és szabályai 

Iskolánk a házi feladatot elengedhetetlen pedagógiai eszköznek tartja a kitűzött oktatási cél 

elérésében. Segíti a tanulót az órán hallott ismeretek rendszerezésében, elmélyítésében, kreatív 

alkalmazásában. Nagymértékben hozzájárul a helyes önismeret kialakulásához. 

 

A házi feladat, az otthoni felkészülés célja:  

o az egyes tantárgyi témakörök gyakorlása;  

o a tantárgyakhoz kapcsolódó képességek fejlesztése;  

o fejlődjön a tanulók problémamegoldó képessége;  

o a motiváció növelése;  

o a tananyaghoz kapcsolódó információk bővítése (internet, könyvtár használat);  

o az önművelés igényének kialakítása,  

o a tanulói teljesítmény javítása;  

o a tanulási technikák kiépítése;  

o a pontosság, a kötelességtudat, a rendszeres önálló munkavégzés fejlesztése;  

o az önálló ismeretterjesztés stratégiájáénak kialakítása, az élethosszig tartó tanulás 

eszközeinek megismerése  

 

A házi feladatok adásának elvei: 

o igazodjon a tanulók életkorához és egyéni adottságaihoz, képességeihez és 

érdeklődéséhez → tehát legyen differenciált 

o illeszkedjen a tanítási-tanulási folyamatba 

o vegye figyelembe az átlagos képességű, átlagos felkészültségű tanuló napi iskolai 

terhelhetőségét 

o segítse elő a tanult ismeretek megszilárdítását, a készségek begyakorlását, a képességek 

fejlődését 

o feleljen meg a tantárgyi sajátosságoknak 

o biztosítsa a tanulók egyenletes terhelését 

o legyen megfelelően előkészített 

 

A terhelhetőség korlátai  

 

Egy átlagos adottságokkal rendelkező és átlagos körülmények között élő tanuló otthoni 

felkészülésre (a kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat elkészítésére) fordított ideje egyik 

napról a másik napra általában ne haladja meg: 

o az 1-2. évfolyamon az 1 órát,  

o a 3-4. évfolyamon az1,5 órát,  

o az 5-6. évfolyamon a 2 órát, 

o a 7-8. évfolyamon a 2,5 órát 

 

Tanulóink terhelését differenciált feladat meghatározással igazítjuk az egyéni képességekhez. 

Az önként vállalt többlet feladat (szorgalmi) elvégzése nem kérhető számon. 

 

 

 



A házi feladatok iskolánkban alkalmazott formái  

 

1. Kötelező házi feladat 

          Célja: a tantervi követelmények teljesítéséhez, a tananyag elsajátításához szükséges 

                     képesség- és készségfejlesztés, a következő tanítási órára történő felkészülés. 

2. Szorgalmi vagy ajánlott házi feladat 

            Célja: a képességfejlesztés, a tanulók érdeklődésében és felkészültségében 

megmutatkozó egyéni különbségek figyelembe vételével az ismeretek bővítése, 

kiegészítése, új ismeretek szerzése. 

 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 

o a házi feladatok legfontosabb funkciója tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó 

ismeretek megszilárdítása 

o az első-negyedik évfolyamon a tanulók a házi feladatokat a napközis foglalkozásokon, 

a nem napközis tanulóink otthon készítik el 

o az ötödik-nyolcadik évfolyamon a házi feladatokat a tanulók a tanulószobán, a nem 

tanulószobás tanulóink otthon készítik el 

o az első-nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégére, munkaszüneti napokra, valamint a 

tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl 

– nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot 

o a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal csak egy témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni 

o a szülők a nevelőktől kérhetnek tanácsot abban, hogyan nyújtsanak segítséget 

gyermekük otthoni tanulásában 

o a tanulók a házi feladat elkészítéséhez kérhetik a szaktanár útmutatását 

o a pedagógus a házi feladatot mindig ellenőrzi, és megbeszéli a diákokkal 

o a kutatómunkára, kiselőadásokra, memoriterekre való felkészülésre hosszabb idő áll a 

tanulók rendelkezésére 

 

A tanulás általunk ajánlott lépései 

o az előző anyagrész átismétlése a kapcsolódó ismeretek felelevenítése 

o tanári magyarázat visszaidézése 

o vázlat átnézése 

o tankönyv anyagának feldolgozása 

o szabályok, törvények, összefüggések megkeresése, megjegyzése 

o a tanultak visszaadása, alkalmazása, írásbeli feladatok megoldása 

o az ismeretek bővítése, kiegészítése, egyéni vagy szervezett ismeretszerzés útján 

 

 

 

 

 


