
A házi feladatok 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Az oktatási folyamatban való tanulói részvétel nélkülözhetetlen része az otthon (kollégiumban) végzett 
munka. Ugyanakkor azonban azt is világosan látjuk, hogy a tanulói munkaterhek megnövekedtek, 
amiért szükséges a házi feladatok mennyiségének csökkentése. Ennek feltétele néhány szabály 
következetes betartása. 

  

Csak olyan házi feladat adható, amelyet a tanulók korábbi tanulmányaikra támaszkodva sikeresen 
megoldhatnak, ezért a szaktanároknak törekedniük kell arra, hogy a differenciált feladatokat tűzzenek 
ki. A tanulóknak ismerniük kell a házi feladatokkal kapcsolatos szabályokat. Így a követelményeket, a 
feladatok ellenőrzésének idejét és módját, a megoldás elmulasztásából adódó következményeket.   

 

Házi feladatként adhatnak a szaktanárok reproduktív feladatokat, amelyeknek szerepe a tanórán 
megismert eljárások begyakorlása, az ismeretek memorizálása. Ezek mindig kisebb terjedelműek, nem 
igényelnek előzetes tervezést, tantárgyak közötti összhangot.  

 

Házi feladat lehet nagyobb anyagrészek önálló feldolgozása. Ennek célja a következő tanulási 
folyamatok előkészítése, korábban áttekintett nagyobb egységek szintézise, a rendszerező képesség 
fejlesztése. Az ilyen munkát előkészítés és koordináció előzi meg.  

 

A házi feladat jelenthet alkotó, produktív tevékenységet is. Ebbe a csoportba tartoznak a 
projektmunkákkal kapcsolatos tevékenységek, a kiselőadások, az önálló munkán alapuló esz-szék 
elkészítése… Az ilyen házi feladatot előre meg kell tervezni, időben és írásban kell ismertetni az érintett 
tanulókkal, elegendő időt kell biztosítani az elkészítéshez szükséges munkára, a megoldást mindig 
értékelni kell. Az értékelésre fordítható idő mennyisége megegyezik a dolgozatok javítására fordítható 
idő mennyiségével, azaz a munka befejezésétől számított 10. munkanapon meg kell történnie az 
értékelésnek. Az iskola célkitűzései között szerepel, hogy a felsőbb évfolyamokon egyre több produktív 
feladatot kapjanak a tanulók, hiszen ezek töltenek be nagyobb szerepet a képességek fejlesztésében.  

 

A házi feladattal kapcsolatos korlátozó intézkedések kiegészülnek azzal, hogy ilyen feladatot a 
szaktanárok nem adhatnak büntetési, fegyelmezési céllal, illetve, hogy a nagyobb tanítási szünetek 
ideje nem terhelhető túl otthoni feladatokkal, mivel védeni igyekszünk a tanulók és a családok 
szabadidejét.  


