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Tisztelt Intézményvezetők!
Tisztelt Pedagógusok!
Szíves figyelmükbe ajánljuk a „Közigazgatási ismeretek” elnevezésű közismereti választható érettségi tantárgyat.
A kerettanterv a 11-12. évfolyamok számára került kidolgozásra, lehetővé téve, hogy a pályaválasztás aktív
szakaszában orientálja a tanulók figyelmét a közszolgálati pálya felé. A tantervben megtervezett 134 tanóra
optimálisan a tantárgy heti két órában történő tanítását teszi lehetővé.
A Közigazgatási ismeretek tantárgy kerettantervben megfogalmazott célja, hogy „olyan gyakorlati ismereteket
adjon, melyek segítenek eligazodni a mindennapi általános közigazgatási ügyek világában, továbbá cselekvő
elkötelezettségre neveljen a társadalmi felelősségvállalás elveivel összhangban”.
Közigazgatási ismeretek kerettanterv a középiskolák 11–12. évfolyama számára https://www.oktatas.hu/pub_bin/
dload/kozoktatas/kerettanterv/7.38_kozigazgatas_kozepiskola_11-12.docx
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet.
1.2.17. KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 1.2.17.1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700100.kor
Közigazgatási ismeretek részletes érettségi vizsgakövetelmény https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/
erettsegi/kerdoiv2021/kozigazgatasi_ism.pdf

Kiknek ajánljuk a tantárgy tanítását, a tananyag elsajátítását?
A közigazgatási ismeretek kerettantervi tananyaga kiemelten ajánlható azoknak az iskoláknak, amelyekben
a tanulók
► motivációját szeretnék erősíteni abban, hogy a magyar állam közszolgálati intézményeiben betölthető
hivatást (pl. köztisztviselő, tiszt, közalkalmazott, pedagógus, önkormányzati tisztviselő) válasszanak
a továbbtanulás tervezésekor;
► a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre kívánnak felvételizni, mivel a tantárgy 2023-tól az államtudományi képzési területen választható érettségi vizsgatárgyként szerepel;
► a középiskola elvégzését követően közvetlenül a közszolgálatban (pl. kormányhivatal, önkormányzat)
szeretnének elhelyezkedni;
► olyan naprakész, gyakorlati ismereteket szeretnének megszerezni, amelyek segítenek eligazodni az államkormányzás és a közszolgálat világában, továbbá olyan általános állampolgári, társadalomismereti
műveltséget szeretnének kapni, amelyre más irányú továbbtanulásuk során is támaszkodhatnak.
A tantárgy tartalma, tematikája
Tartalmát tekintve egyrészt épít más tantárgyak korábban vagy párhuzamosan elsajátított ismereteire (pl.: történelem), másrészt
szemléletében és tartalmában is új elemeket
tartalmaz. Ezek az új elemek kapcsolódnak
a Társadalomismeret tantárgy egyes tartalmi elemeihez (szocializáció, vállalkozási ismeretek), részben pedig teljesen újak (pl. közigazgatás személyi állománya, mindennapi
életünk kapcsolata a közigazgatással). Más
említett tantárgyak szemléletétől eltérően
kiemelt szerepet kap a tudás gyakorlati alkalmazásának lehetősége, így például konkrét
eseteken/feladatokon keresztül ismerhetik meg
a diákok, hogyan működik a törvényalkotás,
a közigazgatás.

órakeret

évfolyam

Az állam működése

24 óra

11.

A közigazgatás feladatai és a közszolgálati
tisztviselők szerepe

24 óra

11.

Az önkormányzat működése

12 óra

11.

Magyarország az Európai Unióban

12 óra

11.

Mindennapi életünk kapcsolata a
közigazgatással /munkavállalási ügyek,
vállalkozási ügyek, közpénzügyek,
adóügyek, társadalombiztosítási és szociális
ügyek, rendészeti ügyek/

44 óra

12.

Civil szervezetek működése

18 óra

12.

Tematikai egység

A tananyagfejlesztés és a pedagógusok felkészítése a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonostószámú,
„A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című projekt keretében valósul meg.

Tanítást támogató eszközök
A Közigazgatási ismeretek közismereti tantárgy bevezetése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai
támogatásával valósul meg. A tanárok felkészülését és a tananyag elsajátítását az alábbi, elektronikusan elérhető
taneszközök segítik:

4 db jegyzet + kapcsolódó,
szabadon szerkeszthető diasor

2 db feladatgyűjtemény –
munkafüzet

e-tananyag: Egy család
mindennapjai és a közigazgatás

A taneszközökbe itt lehet betekintést nyerni:
https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/kofop-projektek/kofop-215-vekop-16-2016-00001/kiadvanyok/kozigazgatasi-ismeretek-jegyzetek
Tanítást támogató, felkészítő kurzus
A tantárgy tanításának támogatására szakmai felkészítést, módszertani kurzust szervez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a tantárgy pilot oktatását végző, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium pedagógusainak,
a jegyzetek szerzőinek közreműködésével.
A kurzus díjmentes, tervezett időpontja: 2022. augusztus 25-27. (3x8 óra). A képzést követően a résztvevők
online vizsgafeladatok megoldásával számolnak be megszerzett ismereteikről. A kurzus elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak. A kurzuson 30 fő pedagógus felkészítésére lesz lehetőség.
Jelentkezni a palyaorientacio215@uni-nke.hu e-mail címen lehet név, oktatási intézmény megadásával.
Jelentkezési határidő: 2022. június 30. 16:30.

Szíves figyelmükbe ajánljuk online workshopunkat, ahol megismerkedhetnek a kerettanterv részletes tartalmával, a tananyagfejlesztés folyamatával, a jegyzetek néhány szerzőjével, és a tantárgy pilot tanítását végző, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
pedagógusaival.
A workshop időpontja 2022. június 13. 14:00 óra, amelyre regisztrálni a palyaorientacio215@uni-nke.hu
e-mail címen lehet a név és az oktatási intézmény megadásával. Jelentkezési határidő: június 09. 16:30, ezt
követően június 10-én kerül kiküldésre az esemény M-Teams linkje a regisztráltak számára.
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