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„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat.
Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat
is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak
lehetőséget adnak új utakat bejárni,(vagy inkább repülni).”

Johann Wolfgang von Goethe

1. ISKOLÁNKRÓL
1.1 Az iskola alapítása, előzmények
Az NSZC Cserháti Sándor nevét viselő tagintézményének jogelődje 1940. szeptember
15-én kezdte meg működését Nagykanizsán, Téli Gazdasági Iskola néven a Király Pál
utcában, mint a Földművelésügyi Minisztérium első ilyen jellegű Zala megyei
szakiskolája.
A Téli Gazdasági Iskola új földszintes épülete 1942-ben készült el az Ady utcában. Két
tantermet, egy munkatermet, szertárakat, irodákat tartalmazott, de elfért benne 50 fő
kollégista is, hiszen a tanítványok nem városiak voltak. Ma ez az “A” jelű tanügyi épület,
amely többszöri átalakítással nyerte el mai formáját.
1947 elejétől 1948 őszéig jogelődünk egyéves tanulmányi idejű Gazdaasszonyképző
Iskolaként működött. Az igazgatóval együtt hárman végezték az oktató-nevelő munkát.
1951-ben megalakult a Mezőgazdasági Technikum. A technikusképzés állattenyésztési
szakon folyt, hároméves tanulmányi idővel. A képzési idő 1954 őszétől 4 évre emelkedett,
és a végzős diákok mezőgazdasági technikus bizonyítványt szereztek.
Az iskola névadó ünnepélye 1960 novemberében volt, ezt követően Cserháti Sándor
Mezőgazdasági Technikum néven látta el feladatát.
1962 szeptemberében az intézmény történetének új fejezete kezdődött. A korábbi évek
oktatási, nevelési eredményei alapján, valamint a társadalmi, gazdasági változások
következtében megalakult Zala megye és a város első felsőoktatási intézménye:
“Cserháti Sándor” Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum néven. A Felsőfokú Technikum
megszervezése után is folyt a középfokú technikusképzés. A kétszintű technikusképzést a
27/1965. sz. kormányrendelet oldotta meg, melynek értelmében a középfokú technikum
megszűnt és helyébe mezőgazdasági szakközépiskolai képzési forma lépett.
1965 őszétől az intézmény neve Cserháti Sándor Felsőfokú Technikum és Mezőgazdasági
Szakközépiskola lett. A középfokú képzési célú szakközépiskolai osztályban az összevont
növénytermesztő és állattenyésztő szakot oktatták. 1965-ben átadták az iskola
tőszomszédságában az új kollégiumot, amely 240 diák számára biztosított kényelmes
elhelyezést.
1966-ban készült el az intézmény sportcsarnoka, amely a városban, de a környéken is első
és hosszú ideig egyetlen ilyen jellegű létesítmény volt.
1972-ben a főiskolai kar megszervezése után megváltoztak a szervezeti keretek is az
intézményen belül. A Minisztertanács 1031/1972. (VII. 31,) számú határozata értelmében a
Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem
Agronómiai Főiskolai Karává nyilvánította.
Az átszervezéssel egy időben a “Cserháti Sándor” Mezőgazdasági Szakközépiskola önálló
intézménnyé vált, igazgatója dr. Csepregi Sándor, a Felsőfokú Technikum volt tanára lett.
1978-ban gyökeres változás következett be iskolánk történelmében. A 105/1978.
/M.K.I/OM/ számú rendelet alapján a Megyei Tanács V.B. 151/1977. számú határozata
értelmében szeptember 1-től a hagyományos mezőgazdasági szakközépiskolai osztály
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két
szakmunkáscélú
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is
indult
Az új képzési céllal egy időben változott iskolánk neve a “Cserháti Sándor”
Mezőgazdasági és Gépészeti Szakközépiskola névre. Igazgatója 1977-től Janzsó Antal lett.
Az 1979-es tanévben a növénytermesztő-állattenyésztő szakközépiskolai osztály helyett
állattartó-telepi gépész szakmunkáscélú szakközépiskolai osztály került indításra.
Az új szakma indításával elkezdődött a 16 osztályos gépészeti szakközépiskola
megvalósítása. A négyéves tanulmányi idő végén közismereti, szakmai elméleti
tárgyakból, valamint szakmai gyakorlatból érettségi vizsgát tettek tanulóink. A kapott
oklevél egyben szakmunkás-bizonyítvány is.
Az 1980-as évektől iskolánk profilja az európai- és a vonzáskörzet igényeinek megfelelően
alakult, beiskolázásunkat, profiljainkat az állandó változás jellemezte.
1991-ben indult az Ifjúsági Szakképzés Világbanki Programja. Iskolánk sikeres pályázattal
elnyerte a “Világbanki Bázisiskola” címet és a program indításától részt vesz a munkában.
A sikeres pályázat és fejlesztő munka eredményeként az 1993/94-es tanévben indult
iskolánkban a világbanki képzés: gépészeti, elektronikai és mezőgazdasági
szakmacsoportokban.
Az 1993/94-es tanévben kapcsolódott be iskolánk az osztrák honosított tanterv alapján
folyó gyártástechnológia-számítástechnika szakos technikusképzésbe.
Az elektronikai képzés is új és kiemelt feladatot jelentett az iskolavezetés számára.
A teljesen új szaknak meg kellett teremteni tárgyi feltételeit – épület és eszköz tekintetében
egyaránt. Az iskolai elképzelés találkozott a városi üzemek igényével, a munkáltató
elképzelésével, melyek eredményeként 1994. augusztus 30-án felavatásra
került a “C” épület. Az ünnepség díszvendége Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság Elnöke
volt.
Az 1998-as tanévtől új profilként jelent meg iskolánkban az informatikai képzés.
Az ezredfordulón a nagykanizsai középfokú oktatási intézmények szakmai profiljait
átszervezte a fenntartó, így iskolánk képzési profilja bővült 2000-től a
közlekedésgépészettel, és a szakiskolai képzés vonatkozásában pedig a fémforgácsoló
képzéssel. A 2000/2001-es tanévben az új helyi tanterv alapján kerettantervi rendszerben
kezdtük
meg
a
szakképzést
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osztályban.
A Miskolci és a Veszprémi egyetemmel kötött együttműködési szerződések értelmében
létrejött a műszaki informatikai, gépészeti és villamosmérnök asszisztensképzés
feltételrendszere iskolánkban.
Az iskola a 2002/2003-es tanévben ünnepelte névadója “Cserháti Sándor” születésének
150. évfordulóját. Az ünneplés méltóságát emelte, hogy az iskola parkjában ez alkalomból
készült szobor került leleplezésre, amely Boa Endre fafaragó iparművész alkotása. A
szobrot, az alapító Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával
sikerült felállítani.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 1-jén megalapította a
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumot, amelynek keretei között
működött 2013. augusztus 31-ig a Cserháti, és a Zsigmondy-Széchenyi tagintézmény.
2013. szeptember 1-től a fenntartó (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Zalaegerszegi Tankerülete) átalakította az intézményt a székhelyiskola-tagiskola
modellnek megfelelően, így a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
székhelye a Zsigmondy-Széchenyi Székhelyintézmény lett, tagintézménye pedig a Cserháti
Sándor Tagintézmény.
A szakképzés átalakításának következtében 2015. július 1-jén ismét szerkezeti változáson
esett át az intézmény: megalakult a Nagykanizsai Szakképzési Centrum, melynek három
tagintézménye közül az egyik a Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és
Kollégiuma.
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„Nincs csodálatosabb, mint építeni a jövőt,
Ami ma álom, az holnap már valóság…”
/Viktor Hugo/

2 NEVELÉSI PROGRAM
2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézményében
folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei olyan értékek, amelyek a társadalmi,
gazdasági, kulturális létünkben gyökereznek és a várható jövő irányába mutatnak, így
támaszt jelenthetnek ahhoz, hogy tanítványaink boldog, sikeres felnőttekké váljanak.
Iskolánk ezt a munkát az alábbi kiemelt értékek közvetítésével végzi:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gondolkodás, értelem fejlesztése
Egyéni képességek fejlesztése
Tisztességre, erkölcsre nevelés
Rendre, fegyelemre nevelés
Felelősségérzet kialakítása
A tudás tisztelete
Művészeti értékek tisztelete
Nemzeti érzések tisztelete
Európaiság-érzés
Társadalmi beilleszkedés
Egészséges életmód
Anyanyelvi ismeretek oktatása
Idegen nyelv tanítása
A „számítógépes írástudás” fejlesztése
Kezdeményezőkészség fejlesztése

Ezen értékek alapján tanítványainktól elvárjuk, hogy:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Stabil ismeretekkel, jó tanulási módszerekkel rendelkezzenek, legyenek
képesek a tanulási folyamataikra alkotó módon figyelni.
Képesek legyenek a szükséges információk megszerzésére, kezelésére és
feldolgozására, s ezek felhasználásával véleményük világos kifejtésére, mások
álláspontjának azonosítására.
Képesek legyenek önálló problémamegoldásra.
Legyenek képesek élethosszig való tanulásra. (képességére)
Kellő önfegyelemmel és önismerettel rendelkezzenek.
Legyen kialakított saját – a társadalmi normákhoz igazodó – értékrendszerük,
ismerjék a társadalmi együttélés szabályait.
Legyenek önálló életvitelre képesek.
Megfelelő szinten kommunikáljanak idegen nyelven.
Legyenek nyitottak más kultúrákkal és szokásrendszerekkel.
Testi adottságaiknak megfelelő képességekkel rendelkezzenek.
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Az iskolánkba komoly tudásszint- és motivációs különbséggel érkező diákjainkat meg kell
tanítanunk a gyorsan változó körülményekhez való alkalmazkodásra, az élethosszig tartó
tanulás képességének megszerzésére. Ezen kihívásra intézményünk a kompetencia alapú
oktatás változatos módszereivel kíván válaszolni, hiszen a kompetencia alapú fejlesztés
egyik előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek közötti
különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezők felzárkóztatását.
A kompetencia az ismeretek, ezek alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz szükséges
megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége. Kompetencia alapú oktatáson a
képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező
oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák
szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára.
Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása,
melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, vagy a cselekvésből kiinduló
gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen
alapuló fejlesztés.


Kiemelt hangsúlyt kapnak azok a tartalom-független kompetenciák, amelyek nem
köthetők tudományágakhoz, tantárgyakhoz, műveltségi területekhez:
x a tanulás tanulása
x együttműködési készség, munkamegosztás
x partneri viszony elfogadása,
x tolerancia,
x konszenzus-készség,
x empátia,
x érzelmi intelligencia,
x etikai érzék,
x logikai gondolkodás,
x képzelőerő,
x kommunikációs képesség,
x kreativitás,
x motiváció,
x kockázatvállalás, feladatvállalás,
x vitakészség,
x közösségépítés.



Iskolánkban három területet választottunk:
x szövegértés-szövegalkotás,
x matematikai-logikai,
x IKT.



A kompetencia alapú oktatás során alkalmazható módszerek:
x differenciálás – egyéni képességek szerint
x rendszeresség
x kutatószemlélet – kérdésfeltevés
x tanulási folyamat irányítása
x tevékenykedtetés
x differenciált értékelés (minősítő és fejlesztő értékelés, árnyalt értékelés)
x saját tanulási folyamat és tevékenység
x konfliktus-kezelés
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x
x
x
x
x
x
x
x
x


tanulói megismerés (motiváció, attitűd)
drámapedagógia-szerepjáték
szituációs játékok
gondolkodás és cselekvés egymásra építése
felfedeztető tanítás-tanulás
problémaközpontú tanítás
vita
interjú
magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, versenyek

Az új módszerekhez kapcsolódó munkaformák, tanulásszervezési módok kifejlesztik a
tanulókban a csoportban dolgozás képességét.
x kooperatív tanulás (térbeli elrendezés)
x projektmunka
x páros munka
x egyéni munka-frontális munka
x műhelymunka
x csapatépítő és bizalomfejlesztő játékok
x mentorálás (heterogén csoportban)
x szabad tanulás
x dokumentumelemzés
x önértékelés

2.1.1 Iskolánk cél- és feladatrendszere
Eddigi tevékenységünk felülvizsgálata alapján az alábbi célokat tűzzük magunk elé:
1. Sokoldalú általános műveltség biztosítása korszerű szemlélettel
A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Az iskola rendelkezésére álló órakeretből a lehetőségek figyelembe vételével
biztosítjuk a szakköri óraszámot.
A könyvtári állományt gyarapítjuk(könyv és CD).
A könyvtár számítógépes felszerelését, Internetre történő kapcsolását megoldjuk.
A tanári szoba számítógépeit bővítjük.
Szaktantermek és szertárak számítógéppel történő bővítését szorgalmazzuk.
Tanárainkat a számítógép használatára ösztönözzük
Szaktanáraink a diákok számára olyan feladatokat jelölnek ki, amelyek számítógép
és Internet használatot kívánnak.
Széleskörű Internet hozzáférés biztosítunk a tanulók és tanárok számára.
Színház, hangverseny, mozi, kiállítások látogatási igényének felkeltése mellett
megteremtjük az ezeken való részvétel lehetőségét.
A tanárok szaktudásukat és tanulás-módszertani ismereteiket bővítik és
korszerűsítik, a továbbképzési tervet ennek megfelelően alakítjuk.
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2. Jó kommunikációs készség kialakítása
A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek:
x
x
x
x
x
x
x

Magas szinten használja minden tanuló: anyanyelvét, legalább egy idegen nyelvet,
az informatika kommunikációs rendszerét.
Minden tanár feladata, hogy tanóravezetésében lehetőséget adjon a diákoknak a
szóbeli megnyilatkozásokra.
Egy idegen nyelvet magas óraszámban oktatunk.
Az emelt szintű csoportokban tanuló diákokat nyelvvizsgára és/vagy emelt szintű
érettségire készítjük fel.
Külföldi cserekapcsolatainkat továbbra is fenntartjuk.
Informatikát csoportbontásban oktatjuk.
Az iskolai számítógépek használatát tanórán kívüli lehetővé tesszük.

3. Tudományos ismereteken alapuló alkotó gondolkodásra nevelés
A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek:
x
x
x

Az ismeretközvetítés az életkori sajátosságok figyelembevételével történik.
Az alapvető gondolkodási műveleteket megismertetjük a tanulókkal és tanórákon
gyakoroljuk.
Tanórán és tanórán kívül egyre több problémamegoldó és önálló gondolkodást
igénylő feladatot adunk.

4. A különféle területeken megmutatkozó tehetség kibontakoztatása
A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek:
x
x
x
x

Különböző orientációjú osztályokat szervezünk.
Széles körű szakköri és diákköri kínálatunkat megtartjuk.
Tehetségeinket a versenyeken való részvételre ösztönözzük, számukra a
versenyeken való részvétel lehetőségét megteremtjük.
A kétévente megrendezésre kerülő kulturális bemutatón iskolánk tanulói
bemutathatják különböző területen meglévő tehetségüket.

5. Közép és emelt szintű érettségire, továbbtanulásra, való felkészítés
A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek:
x
x
x
x

A 11. évfolyam matematika és fizika próba érettségijét minden évben
megszervezzük.
Kidolgozzuk az évfolyamszintű tantárgyi mérések rendszerét.
A tanulók felzárkóztatását tanórán belüli tanulásszervezéssel és kötelező órakereten
felüli foglalkozásokkal oldjuk meg.
Emeltszintű érettségire választható órakeret biztosításával - a tanulók többségének
igénye szerinti tantárgyakból – készítünk fel.

6. Célunk egyéni és közösségi emberi értékek kialakítása
A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek:
x
x

A fenti cél elérése minden tanítási órának és minden tanórán kívüli tevékenységnek
feladata.
E cél elérését feladata minden tanárnak személyes példaadással segíteni.
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x
x
x
x

Tanulóink sikerélményhez juttatását meghatározó motivációs eszközként
használjuk.
A közösségi élet rendezvényeinek megszervezését a diákokkal közösen végezzük.
Támogatjuk a diákok önszerveződését, segítjük önkormányzatuk munkáját.
A közösséghez tartozás élményét az iskolai, helyi és nemzeti hagyományok
ápolásával erősítjük.

7. Önmagával és környezetével összhangra törekvő személyiség kialakítása
A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rendszeres tömegsportot biztosítunk az iskolánkban a diák sportkör lehetőségeinek
kihasználásával.
Mozgósítunk a tömegsport rendezvényeken való részvételre.
Kirándulásokat, kerékpártúrákat, vízi táborokat, sí táborokat szervezünk.
Osztályfőnöki órákon az egészségnevelést a helyi tanterv szerint tanítjuk.
Védőnői fogadóórák, mentálhigiénés tanácsadás aktív igénybevételét
szorgalmazzuk.
Tudatosítjuk a különböző egészségkárosító szerek károsító hatását és használatuk
jogi kockázatát.
Az egészséget befolyásoló környezeti tényezők felismerésére irányítjuk tanulóink
figyelmét.
A tantárgyakban megjelenő környezettel, természettel, egészséggel kapcsolatos
tananyagot kiemeljük.
Környezettudatos életmód elemeinek szocializációját végezzük (pl.
hulladékszelekció, természetbarát termékek használatára való ösztönzés, természeti
környezet védelme, lakó és iskolai környezet közös megóvása).

2.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A személyiség az emberi tevékenység révén alakuló és fejlődő pszichés képződmény,
amely egyedi és sajátos. Az egyén lelki-szellemi életének sajátos összessége, a jellemző
tulajdonságok összerendezett egysége, amelyik a környezethez való alkalmazkodás során
cselekvéseinkben nyilatkozik meg.

2.2.1 Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. Legfontosabb az önismereti nevelés, amely meg kell előzzön minden más nevelési
feladatot.
Feladat: pozitív énkép kialakítása, egyéni aktivitás fejlesztése, döntőképesség
fejlesztése
2. A tanulók erkölcsi nevelése
Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé
alakítása.
3. A tanulók értelmi nevelése
Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének
kialakítása.
A tanulók érzelmi /emocionális/ nevelése
Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása, az
egymás iránti tisztelet, megbecsülés fejlesztése.
Testi nevelés
Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése.
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény
kialakítása, fejlesztése.
Környezeti nevelés
Feladat: környezeti tudatosság kialakítása, fejlesztése. Környezetvédelmi tevékenység
és környezettudatos életvitel fontosságának hangsúlyozása.
A tanulók munkára nevelése
Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók
önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységeiknek
gyakoroltatása.
A tanulók akarati nevelése
Feladat: A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.
A tanulók nemzeti és állampolgári nevelése
Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása,
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. Az alapvető állampolgári jogok
és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és
problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi
közéletben való részvételre.

2.2.2 A személyiségfejlesztés színterei
1. Tanórák keretében:

- interaktív kommunikáció
- szemléltetés /video, CD ROM-ok/
- külső előadó
- Internet

2. Szakkörök, énekkar, művészeti csoport, színjátszókör
3. Iskolai sportkör
4. Tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokságok
5. Egyéb: tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, kulturális és sportrendezvények
látogatása
Az időmeghatározást a tanterv rögzíti.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat érdemes a hagyományos csoportosítás
szerint megfogalmazni.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Értelmi nevelés
Erkölcsi nevelés
Esztétikai nevelés
Munkára nevelés
Családi életre nevelés
Testi nevelés
Állampolgári nevelés

1. Az értelmi nevelés
A nevelés része az oktatás, amely elsősorban a tudást közvetíti. Az oktatásban is
kölcsönhatás van a tanárok és a tanulók között, és sem a felnőttek, sem a gyerekek nem
csupán ésszel vesznek részt benne, hanem jelentősek érzelmeik, motivációik, kapcsolataik.
Az ismeretek, a kialakuló képességek a gyerekek egész személyiségét formálják, és egész
életére hathatnak.
Az iskolai oktatásban különösen nagy jelentőségű:
- a teljesítményorientáció
- az értékelés
- a siker és kudarc lehetőségei
A hatások eléréséhez fel kell kelteni az érdeklődést, a kíváncsiságot. Az inger csak akkor
motivál tevékenységre, ha találkozik a gyerekek meglévő tapasztalataival. Szükséges a
meglévő tapasztalatok felszínre hozása, felelevenítése.
A tapasztalatszerzés lehetőségei, színterei
A nevelés formájának és céljának megfelelően ezekből érdemes válogatni.
A tanórákon:
x Magyarázat
x Szemléltetés /képek, video, CD-romok, számítógépes animáció stb./
x Kísérletek bemutatása
x Külső előadó meghívása
x Internet
Egyéb lehetőségek:
x Múzeum- és színházlátogatás
x Séták
x Osztálykirándulás
x Iskolai ünnepségek
x Kortárs kapcsolatok
x Könyvtárlátogatás
x Versenyek
x Tömegkommunikáció
A tanórákon, foglalkozásokon fontos feladat a lehetőségek szerinti differenciálás, a tanulók
egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez
való igazodás.
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2. Erkölcsi nevelés
A legfontosabb a nevelő magával hozott emocionális kínálata: a jóakarat, jóindulat,
érzelmi melegség, következetesség.
A gyerekek alapvető szükséglete az elfogadás, a bizalom, a gondoskodás, a figyelem
érzése.
Az erkölcsi nevelés főbb színterei:
x osztályfőnöki óra
x óraközi szünetek
x osztálykirándulás
x kollégium
A tudás elsajátítása igaz, hogy egyéni, de az iskolában közösségben, csoportban zajlik,
ezért soha nem szabad figyelmen kívül hagyni a nevelés társas jellegét.
Az erkölcsi nevelés során törekedjünk alakítani a gyermekekben a példakép és
eszménykép szükségességét. A példaképben és eszményképben meghatározott minőségű,
részletesen kimunkált magatartási minták testesülnek meg. A példaképben ez a minta
viszonylag konkrét, míg az eszményképben elvontabb és általánosabb formában adott.
Elfogadtatásuk esetén szükségletként funkcionálnak.
Az iskolában átélt, látott felnőtt-felnőtt, felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek kapcsolatok
modellként szolgálnak a tanuló későbbi életére is.
3. Esztétikai nevelés
Lehetőségek, színterek:
x Az iskola épületeinek és udvarának rendje, tisztasága, díszítése
x Osztályterem rendje, tisztasága, teremdíszítés
x Ünnepek alkalmával a külsőségekre való fokozottabb figyelés
x Szóbeli megnyilatkozás a nagyobb közösségek előtt
4. Testi nevelés
A testi nevelés leggyakoribb színterei:
x Testnevelés óra
x Sportköri tevékenység
x Versenyekre való felkészülés, a verseny
x Túrák, osztálykirándulás
x Séták
x Óraközi szünetek
x Egyéb diákkörök
A sport a megfelelő gyűjtőfogalom a testedzésre. A sport magában foglal minden
testgyakorlatokkal végzett testkulturális tevékenységet, függetlenül attól, hogy azt milyen
céllal és milyen szervezeti keretben végzik.
Annak, hogy valaki sportol-e, tehát az az egyetlen kritériuma, hogy bizonyos
rendszerességgel valamelyik sportágban kifejt-e fizikai aktivitást bizonyos ideig és
bizonyos intenzitással.
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5. A családi életre nevelés
A családi életre nevelés iskolánkban a 9. évfolyamon elkezdődik. Az ifjúsági védőnő
rendszeresen tart minden osztályban az osztályfőnöki órákon előadásokat, bemutatókat.
Az osztályfőnöki órák rendszeres témája a családi élet valamilyen vonatkozása.
A családi életre nevelés lehetősége jelentkezik még egyéb tanórákon is, pl. magyar
irodalom, történelem, társadalmi környezet, emberi test, biológia stb.
A nevelés eszközei:
x
x
x
x
x
x

Bemutatók
Videofilmek
Beszélgetés
Kirándulás
Az egészségnevelés összes formája
Internet pl. Önismereti kamasziroda

6. Az állampolgári nevelés
Színterei:
Történelem óra
Osztályfőnöki óra
Ünnepségek (iskolai, városi)
Múzeumlátogatás
Honismereti verseny
Honismereti séta
Diákkörök
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2.3 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Az iskola alapegysége egy osztály közössége. Ahhoz, hogy ez az egy osztályba járó
gyerekcsoport közösséggé váljon, bizony rendkívül sok közös élmény szükséges, az
iskolában tanító pedagógusok és természetesen az osztályfőnökök személyes részvételével,
aktív irányításával.

2.3.1 A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.
Feladat: az iskolai élet egyes területeihez /tanórákhoz, tanórán kívüli
tevékenységekhez/ kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének
tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.
2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.
Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az
életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm, a felnőttek
elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm –
önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.
3. Az önkormányzás képességének kialakítása.
Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy
nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért
összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.
Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a
közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a
tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók
a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt
vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési
formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.
5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.
Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.
Alapértékeink közül az egyik legfontosabb a gyermekközpontúság. A közösség
kialakításánál, fejlesztésénél ezért vezérfonalnak tartjuk a humánumot. A legszentebb
hivatás az ember szolgálata. Ha ez az ember fiatal és „kiszolgáltatott”, még nagyobb
felelősséget ró a pedagógusra.
A közösségfejlesztés célja
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése,
irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának egyik alapvető feladata.
Egy közösség mindig más minőség, mint az őt alkotó egyének összessége. Nem több vagy
kevesebb, főleg nem jobb vagy rosszabb, de feltétlenül más, ezért nem mindegy, hogy az
adott közösség milyen és mennyire képes nevelni.
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A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot
kialakítja, a tanulók „közügyekben” való tevékenységét és részvételét fokozó módszer.
A közösségfejlesztés lényegében a tanulók fejlesztése, formálása. A közösségfejlesztés
legfontosabb célja, olyan légkör teremtése, amelyben a tanulóknak lehetőségük van az
önmegvalósításra. A tanulónak szüksége van a megértésre, arra a tudatra, hogy mások
elismerik, és tiszteletben tartják személyiségét, valamint olyan irányításra, amely
kibontakoztatja addig lappangó képességeit.
A közösségfejlesztés során az egyén vagy csoport ereje, jártassága, tudása és tapasztalata
fejlődik. A közösségfejlesztés során a közösség fokozatosan önállósodik, függősége a
fejlesztőtől csökken. A bizalom megmaradhat, de mind kevésbé van szükség a fejlesztő
jelenlétére. A folyamat elindítója végül ráébred, hogy feladata szinte véget ért, mert a
közösség tagjai nélküle is képesek megoldani problémáikat. Ettől kezdve a közösséget a
kultúra, vagyis ismeretek, beállítódások és normák rendszere tartja össze.
A tanulói közösségfejlesztés színterei
A tanulók többféle állandó közösségnek és – differenciált tevékenységformái révén –
sokféle eseti csoportosulásnak lehetnek tagjai. A tanulóknak az állandó csoportokon túl
módjukban áll eltérő korú, azonos érdeklődési körű csoportokat is választani. Rendkívül
fontos, hogy a tanulók sokféle élethelyzetben találkozzanak egymással. A különböző
csoportok módot adnak arra, hogy egy tanuló az egyik helyen periférián, máshol a
központban legyen. Minél többféle tevékenységformában vesz részt egy tanuló, annál
nagyobb a valószínűsége, hogy amiben sikeres, ott egyben a helyét is megtalálja. Fontos az
is, hogy olyan mikroközösségek működjenek, amelyekben a résztvevők egyben a
makroközösség számára is valamilyen szolgáltatást nyújtanak, így teremtve meg a
lehetőséget az iskola egészével való kapcsolatra, a lojalitásra, az identitás megszerzésére.
x

Állandó közösségek
Makroközösségbe beletartozik az iskola valamennyi tanulója. Mikroközösségek
közé tartoznak az osztályközösségek /iskola elsődleges közösség/, tanulói
csoportok.
A tanuló állandó környezete az iskola és az osztály. Ez a szervezeti, közösségi
forma a képzés egész ideje alatt megmarad. Az iskolai hagyományok szervezése,
megrendezése állandósulva a tanulókhoz kötődik, igen erős közösségi hátteret
biztosít. A tantárgyak tanulása, a közösség rendezvényei közös élményt
biztosítanak.
Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a márciusi
forradalom évfordulója, az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából,
valamint karácsonykor, szalagavatókor, ballagáskor, technikus oklevél átadásakor,
évnyitás és évzárás alkalmával.

x

Diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére iskolánkban
diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 9-13.
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osztályokba megválasztott küldöttekből álló iskolai diákönkormányzat vezetősége
irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a tanulók által felkért és az iskola
igazgatója által megbízott nevelő segíti.
x

Szakkörök
Az iskolánkban működő szakkörök a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálják, de kitűnő keretet biztosítanak a közösségi magatartás gyakorlására, a
közösségfejlesztésre is.

x

Kulturális rendezvényekhez kapcsolódó foglalkozások
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben – múzeum, levéltár,
könyvtár, színház, filmszínház – tett csoportos látogatások. Ezeken a
foglalkozásokon csak akkor nem kötelező a részvétel, ha az költségekkel jár.

x

Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók
mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban
az iskolai és iskolán kívüli versenyekre, de a szakkörökhöz hasonlóan kiváló
lehetőséget biztosítanak – vertikális felépítésük mellett is – a közösségfejlesztésre.

x

Tanulmányi kirándulások, túrák
A tantervi követelmények teljesülése, a nevelő munka – elsősorban a
közösségfejlesztés – elősegítése céljából az osztályok számára évente egy
alkalommal tanulmányi kirándulást szervezünk. A tanulmányi kiránduláson való
részvétel természetesen önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. A
túrákat az iskola pedagógusai szervezik.

x

Szakmai tanulmányutak: Opel-Audi-Suzuki autógyárak, szakmai képzéssel
kapcsolatos üzemek, különféle bemutatók.

x

Egyéb rendezvények
Hasznos lehet minden olyan együttes cselekvést igénylő rendezvény, amely
elősegíti az adott közösség formálását, fejlesztését.

x

Változó csoportok, közösségek
A szabad programválasztás különböző életkorú és létszámú csoportokat hoz létre.
Vertikálisan szerveződnek, így emelt szintű érettségire felkészítő tanulócsoportok,
szakkörök, diákszínpad, sportkör, egyéb tanórán kívüli tevékenységekhez
kapcsolódó csoportok. Ami az egyes tanuló számára változó csoport, az az
iskolában sokszor állandó, az iskola számára tradíció, s egyben sok tanulónak
állandó közösség is.
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2.3.2 Az osztályközösség megszervezése, formálása
Az iskola legfontosabb közössége az osztály. Az osztály az a közeg, amelyben – a
kollektivitás élményén keresztül – a tanulók önmagukról, a társadalmi létről, a világról
meghatározó élményeket kapnak, amely legfőbb alakítója az éppen formálódó
középiskolás korosztálynak. Az a tudás- és ismeretanyag, amely az osztály nyújtotta
együttes élményen keresztül jut el a tanulóhoz, az feltétlenül személyiségformáló erővé
válik. Ami nem, az általában megmarad holt és idegen ismeretnek.
Feltétlen kritérium annak a légkörnek a megteremtése, amelyben a tudás érték, amelyben a
világ megismerése személyes feladat, amelyben a tanulás nem formális kötelezettség.
Az
osztályközösség
kialakításánál
tudatosan,
tervszerűen
törekszünk
az
élménygazdagságra, az élménysűrűségre. Alakuljon ki egy valódi „mi-élmény”. Legyen az
osztálynak saját szimbólumrendszere, „összekacsintás élménye”.
Tudatos nevelői ráhatás eredményeként alakuljon ki jellegzetes közös értékrend, de
fogadják el egymás értékrendjét is.
Jelentsen biztonságot az osztályközösség – „védőháló funkció”. Fontos a bizalom
megteremtése és a kooperációs képessége kialakítása. Tudja az osztályközösség
konfliktusait önmaga megoldani.
Kritérium a nyitottság és a kritikus hozzáállás is, mégpedig ezek nehezen megtalálható
egyensúlya: olyan szellemiség, amelyben az érdeklődés és a szkepszis, az elfogadás és a
fenntartások egyszerre vannak jelen.
Összességében az osztályközösség minden tulajdonsága az iskola hatására alakul ki vagy
nem alakul ki. Értékrendjük, elvárásaik, kommunikációjuk erősen magán viseli az iskola –
osztályfőnök /elsősorban/, tanárok, légkör, hagyományok, konfliktus - bélyegét.
Kiemelkedően fontosnak tartjuk tehát, hogy az iskola olyan értékrendet, normákat,
erkölcsöt, tudást hordozzon, amely elfogadásra méltó.

2.3.3 A pedagógusközösség formálása
A nevelőtestület szervezi és vezeti a nevelési folyamatot, benne az egyes tanár, aki egész
személyiségével gyakorol hatást neveltjeire, a nevelőtestület képviselőjeként is hat rájuk. A
pedagógusközösségünk – funkciójából
adódóan – jellemzője, hogy a közösségi
kritériumok nemcsak mint önfejlődés jelenségei alakulnak ki, hanem azokat az egységes
pedagógiai hatásrendszer érdekében tervszerűen és céltudatosan munkálja ki magában. Így
hagyományaink, tevékenységünk, célkitűzéseink arra összpontosulnak, hogy fokozatosan
kialakítsuk, fejlesszük és tagjaink között pontosan körülhatárolt munkamegosztás alapján
részleteiben megvalósítsuk iskolánk sajátos nevelési rendszerét. A közösség fejlődését,
egyéni arculatát befolyásolja a pedagógusközösség összetétele, tagjainak egyéni
teljesítménye és kooperatív képessége. A nevelői közösség kapcsolatrendszerének
sarkalatos pontja a tanár-diák viszony. Az egyes pedagógus legjobb szándéka mellett sem
tudja tartósan és hatékonyan megvalósítani a jó tanár-diák viszonyt. Arra törekszünk, hogy
ez váljék az együttműködő nevelőtestület jellemzőjévé.
A tanulók és a pedagógusok közössége nem egymástól függetlenül, elszigetelődve fejlődik.
Arra kell törekednünk, hogy pedagógusközösség az együttes nevelőmunkában, a
tanulóközösség kialakítása, fejlesztése közben, a közös tapasztalatok kollektív elemzése
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nyomán erősödjék és fejlődjék. Tehát párhuzamosan alakul a tanulóközösséggel, mellyel
együtt az iskola egységes nevelő közösségét kell, hogy alkossa.

2.3.4 Nevelői módszerek a közösségfejlesztésben
A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral
változó – heteronóm személyiségből az autonóm személyiséggé válásig – közösségi
magatartáshoz. A közösségfejlesztő nevelőnek alkalmaznia kell a direkt és indirekt
hatásrendszert. A direkt hatásrendszer esetében a személyiségformáló hatások forrása a
nevelő, akinek akciói az egyes tanulókra irányulnak, de az ő fejlesztésével természetesen
pozitív befolyást gyakorolnak a közösségre is.
Az indirekt hatásrendszer forrása ezzel szemben a közösség tevékenysége, az ezen belül
kialakított feladatok rendszere, valamint a közösségi tevékenység keretében kibontakozó
hatások, amelyeket maguk a közösség tagjai produkálnak igen változatos kölcsönhatások,
interakciók formájában. A nevelőnek az indirekt hatásrendszer életre hívásában és
orientálásában is nélkülözhetetlen szerepet kell betöltenie. A nevelő szakszerű pedagógiai
eljárásokat alkalmazva működjön közre a közösség optimális személyiségformáló
tevékenységrendszerének és kölcsönhatásrendszerének kialakításában.
Mind a direkt, mind az indirekt hatásrendszer kialakításánál alkalmazzuk a következő
módszereket:
-

-

A szokások kialakítását szolgáló módszerek: követelés, gyakoroltatás,
segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés,
A magatartási-tevékenységi modellek közvetítésére alkalmas, a példaképek,
eszményképek kialakítását célzó módszerek: modellértékű személyek
bemutatása, műalkotások bemutatása, a nevelő személyes példaadása,
A meggyőződések formálásában döntő szerepű eljárások, a tudatosítás
módszerei: magyarázat, beszélgetés, a tanulók önálló elemző munkája.

Az önkormányzás képességének kialakítása
Kezdetben a csoport, osztály tagolatlan társas mező, halmazszerű állapot. A személyközi
érintkezésben a közvetlen személyes és dologi kontaktusok dominálnak és jelentős
szerepet játszik a hasonlósági paradigma. Lassanként átrétegeződnek a kapcsolatok,
strukturálódik a társas mező, bontakozik a közös tevékenység. A következő szakaszban
kiválasztódnak a vezetők, kialakul az önkormányzat, a közös feladatok vállalására
szervezett tevékenységek beindulnak. A közösségi szakaszban kialakul az önmeghatározás,
az önkormányzás képessége.
A tanulói közösségek fejlesztése során tehát ki kell alakítanunk a közösségekben, hogy
nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt
módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése
A közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése a tanulói
közösséget irányító tanár feladata, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés
csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe
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bekapcsolódnak, azokon aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges
magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjtenek.
A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása
Ki kell alakítanunk a tanulói közösségre jellemző, az összetartást erősítő viselkedési
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válását, ápolását.
Az erkölcsi nevelés erősítése
Az iskolánk feladata és egyben jelentősége is az erkölcsi nevelést illetően az, hogy az
erkölcsi ítélőképesség kognitív /megismerő/ fejlődését, valamint az erkölcs gyakorlását a
közösségi életben és a közös munkában biztosítsa.
Szabadidő szervezése
A közösségfejlesztés szempontjából nagyon fontos a tanórán kívüli foglalkozások,
rendezvények biztosítása, megszervezése. Az iskolavezetés feladata a szakkörök,
sportkörök működésének biztosítása. A diákönkormányzat munkáját segítő tanár feladata
az iskolai és osztály diákbizottságok munkájának koordinálása. A szabadidő szervezését
végző tanár/személy feladata olyan rendezvények, összejövetelek szervezése, amelyek
biztosítják a tanulók szabadidejének tartalmas, kulturált eltöltését. Az osztályfőnökök
feladatához tartoznak olyan események, rendezvények szervezése – mozi és
színházlátogatás, tanulmányi kirándulás, túra – amelyek elősegítik az osztályközösség
kialakítását, fejlesztését.
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2.4 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenységek
2.4.1 Beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
tevékenységek
A szakemberek beilleszkedési, magatartási zavarok magyarázatára több okot, illetve ezek
együttesét feltételezik. Ezek lehetnek biológiai problémák (esetleg genetikai),
stresszhelyzetekből adódóak, családi zavarok, illetve egyéb iskolán kívüli közösségből
fakadó viselkedési és mentális zavarok, szocializációs problémák.
A magatartási vagy beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekeknek a közoktatási törvény
alapján ugyan úgy helyük van a középiskolában, mint az ilyen jellegű problémákkal nem
küzdő társaiknak.
A középiskolába felvett beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő tanulókra jellemző a
figyelemzavar, magatartászavar, tanulászavar, beilleszkedési zavar. Feszültek, szorongók,
agresszívak. Ezek következménye, hogy képességük színvonala alatt teljesítenek.
Az iskola, a pedagógus feladata a megelőzés, szakember /orvos, pszichológus/ segítségével
a felismerés és a kezelés.
Szűrés, diagnosztizálás
Annak érdekében, hogy a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknak a
lehető legjobb módon tudjunk segíteni, az elsődleges feladat a szűrés, diagnosztizálás
lehet. Ebben az iskola vezetése mellett részt vesznek az osztályfőnökök, valamint speciális
szakemberek (orvos, pszichológus, ifjúságvédelmi felelős, nevelési tanácsadó). Az indulási
hátrányok csökkenése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében már az iskola 9.
évfolyamára jelentkezőket diagnosztizáljuk. Ennek első lépése a problémák feltárása,
amely történhet írásos jelentkezés és személyes elbeszélgetés alapján. Ezek után a
pedagógus és a szakember az egyedi esetek megismerésével kialakíthatja a leghatásosabb
megoldási módszert a tanuló problémáira.
Amennyiben egy tanulóról kiderül, hogy sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzd – mely kérdésben a szakértői és rehabilitációs
bizottság dönt a nevelési tanácsadó megkeresésére - , a tanuló felmenthető az
iskolaigazgató által egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.
Ebben az esetben az iskolának egyéni foglalkozást kell szerveznie a tanuló részére,
melynek célja a tanuló felzárkóztatása a többiekhez. A vizsgákon biztosítani kell a tanuló
számára, hogy az érintett tantárgyak helyett másik tantárgyat válasszon; hosszabb
felkészülési idő álljon rendelkezésére; alkalmazhassa a tanulmányai során alkalmazott
segédeszközöket (írógép, számítógép stb.); ha szükséges, felválthassa az írásbeli
beszámolót szóbelivel, a szóbeli beszámolót pedig írásbelivel.
A megelőzés módjai:
x
x
x

A kiváltó okok orvoslása
A kezdeti stádiumban lévő esetek gyors felismerése, hatékony kezelése,
megoldása
A további károsító hatások következményeinek csökkentése
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Ennek érdekében a pedagógus tartson szoros kapcsolatot a családdal, a nevelési
tanácsadóval, az ifjúságvédelmi felelőssel, a gyermekjóléti szolgálattal, az iskolaegészségüggyel, az iskolapszichológussal.
A beilleszkedési, magatartási nehézségeket több módszerrel enyhítjük:
x A tanulás megszervezésénél a pedagógus – lehetőség szerint – igazodjon a tanulók
egyéni képességeihez.
Az iskolához köthető „teljesítményszorongás” folyamatosan akadályozza az eredeti,
önálló, kreatív megoldások keresésében, ezért ezek a tanulók jobban szeretnek és
többet is tudnak írásban produkálni, mint szóban.
A felzárkóztató órák és foglalkozások csökkenthetik a szorongást. A kudarckerülő
magatartást felválthatja a sikerre való törekvés.
x Az „eltűnni” igyekvő, szorongó tanuló mellett, a figyelmet magára felhívni akaró
agresszív tanulónak is segíteni kell.
/Ha pozitív magatartásformákkal – pl.:jó teljesítménnyel - nem tud annyi figyelmet
ébreszteni a pedagógusban, szülőkben, társakban, amennyire szüksége lenne, akkor
negatív formát - bohóckodást, agressziót – választ. Megfelelő intenzitású figyelemmel
csökkenthető ez a magatartási zavar.
x A kötekedő, agresszív tanulókkal szemben /ezeknél a tanulóknál általában agresszív
a családi háttér, vagy a baráti kör/ a pedagógusnak segítenie kell.
x A támadó és védekező agresszió kezelésében a szülő segítsége is szükséges. A
párbeszéd színtere az iskolai lehetőségek /szülői értekezlet, fogadódóra/ mellett a
családlátogatás is lehet.
A pedagógus és a tanuló személyes kapcsolataiban a közvetlen elfogadó magatartás
érvényesüljön.
Tehát a pedagógus részéről a következőnek kell érvényesülnie:
x
x
x
x

a helyes cselekedetek mindig kapjanak pozitív megerősítést,
tetteit, döntéseit mindig indokolja meg,
beszélgessen gyakran a tanulóival, akár csoportfoglalkozás keretében is,
a tanuló közeledésére mindig pozitívan reagáljon.

A beilleszkedési és magatartási nehézségek kezelése gyakran jelent problémát a
pedagógusnak. Gyakorlatlanok a kapcsolatkezelési és viselkedési készségekben, nincs
önbizalmuk az esetek kezelésében, nem érzik kompetensnek magukat, nem ismerik fel a
problémát.
A pedagógusok továbbképzése – a pszichológiai ismeretek oktatása mellett – tartalmazza a
kommunikációs készségek fejlesztését, a probléma- és konfliktuskezelő képesség
növelésére irányuló tréningeket. Mindezek a módszertani eszköztár növelését célozzák
meg, és fejlesztik.
A pedagógus rendszeresen beszélje meg szakemberekkel (iskolapszichológus, nevelési
tanácsadó, ifjúságvédelmi felelős) azokat az eseteket, amelyek számára valamilyen
szempontból nehézséget okoznak, vagy nem tud kezelni.
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Ezek a konzultációk a pedagógusok pszichológiai továbbképzésének speciális, személyre
szabott módszere, amelyben azokat a gyakorlati technikákat, módszereket ismertetik meg,
amelyek alkalmazására a pedagógiai gyakorlatban az igény felmerült.
A városi konzultációk segítséget nyújtanak ahhoz, hogy felderíthesse, korrigálhassa a saját
tudását.
Együttműködés kortárs csoportokkal
A kortárs csoporttal az iskolavezetés, az ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzat
vezetői és az osztályfőnökök tartanak közvetlen kapcsolatot, működését és pontos
programját közösen alakítják ki. Támogatjuk minél több kortárs oktató felkészítését.
Speciális programok kialakítása
Szükség szerint az iskolában működhetnének speciális programok, melyeknek célja az,
hogy segítséget nyújtsanak a problémás iskolai, illetve magánéleti helyzetekben, és oldják
a szorongásokat, félelmeket. Ezáltal elősegítik a serdülők harmonikusan működő
személyiségének a kibontakozását. A programok további feladata az, hogy időben
felismerjék azokat a komoly pszichés problémákat, melyek kizárólag pszichológus, illetve
pszichiáter segítségével orvosolhatóak. A programok során fontos szerepe van a
folyamatos kapcsolattartásnak, egyrészt a szakemberekkel, másrészt pedig a szülőkkel.
A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére a programok egyéni és
csoportos foglalkozásokból állnak. A csoportos foglalkozások mindegyike előre eltervezett
metodika szerint épül fel, míg az egyéniek feladatuknak megfelelően a diákok egyéni, és
legtöbbször intim problémájához igazodva alakulnak. Annak megítélése, hogy kinek
milyen foglalkozásra van szüksége, egy előzetes felmérés feladata.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
Nem az ismeret a lényeg, hanem a képesség. Az ismeret csak eszköz legyen ahhoz, hogy a
tanuló egyéni képességeit minél magasabb szinten kiművelhesse.
Tudni kell, hogy:
¾ hogyan kell elsajátítaniuk a tananyagot,
¾ hogyan kell megoldaniuk a feladatokat és
¾ hogyan fogalmazzák meg írásban munkáikat.
A tanuláshoz való viszony, a későbbi önképzésre való igény, annak módja és jellege
azoktól a magatartási formáktól és szokásoktól függ, amelyeket az egyén az iskolaidő alatt
szerzett és gyakorolt be. Csak aki megtanulta, hogyan kell tanulni, képes arra, hogy a célul
kitűzött alapvető ismereteket és betekintést átvigye új tanulmányi témákra.
Nagyon fontos, felelősségteljes feladat hárul az osztályfőnökre, az osztályban tanító
tanárokra és az ifjúságvédelmi felelősre, hogy feltárják az osztályba járó tanulók közül,
akik kudarcnak vannak kitéve a tanulásban. A felmérés során ki kell annak is derülnie,
hogy ennek mi az oka:
¾ otthoni, szociális és kulturális helyzet,
¾ a szorgalom hiánya,
¾ a céltudatosság, a motiváció hiánya,
¾ képességbeli hiányosság,
¾ nem megfelelő tanulási módszer,
¾ az előképzettség hiányossága,
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¾
¾
¾
¾
¾

önismeret hiánya,
önbizalom hiánya,
kudarctól való félelem,
koncentrációs zavar,
iskolai ártalmak (pl. Pedagógus nem megfelelő személyisége, rossz osztályközösség,
sikerélmény helyett állandó frusztráció stb.)

A felzárkóztatás módszerét csak ennek megállapítása után lehet meghatározni. Tudni
kell, hogy a tanulási nehézségek csak nagyon ritkán vezethetők vissza egyetlen okra.
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásában jelentős szerepe van:
¾ a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatának,
¾ a tanulók egymás közötti személyes kapcsolata. Szorgalmas segítőkész tanulók, sokat
tudnak lendíteni gyenge társaikon, ha együtt tanulnak (tanulópárok). Erre a jövőben
jobban kellene figyelni, támaszkodni a szaktanároknak.
¾ családi és iskolai ártalmak feltárásának, enyhítésének vagy megszüntetésének
¾ önbizalom, önismeret kialakításának, erősítésének,
¾ akaraterő fejlesztésének,
¾ motiváció felkeltésének
¾ minden tanár feladata, hogy a tanórai tanulás megszervezésénél vegye figyelembe az
egyéni képességeket és módszereit az osztály képességeihez igazítsa.
Szintén fontos feladat, hogy diákjainkat ne csak a 9. osztályban figyeljük. Vegyük
észre, ha tanulóink közül valaki tanulmányi munkájában, magatartásában negatív irányba
változik. Járjunk utána, hogy ennek mi az oka, hogyan lehetne visszafordítani a folyamatot.
A 9. évfolyamos osztályokban minden tanulónál fel kell mérni:
¾ az olvasási,
¾ az írási
¾ a szövegértési készséget
¾ matematikai gondolkodási készséget.
Időben szűrjük ki a funkcionálisan analfabéta tanulókat. Őnekik szervezzünk
felzárkóztató foglalkozásokat, lehetőség szerint kiscsoportos foglalkozás keretében
tanítsuk meg, hogyan kell helyesen tanulni. Nagyon fontos a „többcsatornás” tanulás.
Minél több „csatorna” vesz részt már az információ befogadásában, és „belsőleg” minél
alaposabban feldolgozásra kerül az adott témakör, annál tartósabb alapok képződnek az
anyag megjegyzéséhez. A tanítás során tanúsított aktív együttműködés csökkenti az otthoni
munka időtartamát. Ha egyszer valamit megtanultak délelőtt, azt délután már nem kell
újból átvenni, „csak” ismételni. A tapasztalatokon alapuló szabályok a következőképpen
szólnak:
¾ ismétlés egy pár óra elteltével
¾ ismétlés egy nap múlva
¾ ismétlés egy hónap múlva
¾ ismétlés egy félév múlva
A legfontosabb munkaformák a következők:
¾ rendezni,
¾ csoportosítani,
¾ egyszerűsíteni,
¾ strukturálni,
¾ osztályozni,
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¾ kategorizálni,
¾ hierarchiát megállapítani.
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

A szünet nélküli tanulás nem vezet időnyeréshez, sőt időveszteséget okoz, ugyanis az
agynak is szüksége van egy olyan pihenési fázisra, ahol „megemésztheti” a befogadott
információkat.
Azokat is felzárkóztatással segítsük, akiknek hiányosságai az általános iskolai tananyag
nem megfelelő elsajátításából adódik, lehetőség szerint kiscsoportos foglalkozás
keretében. A szülőket év elején ellenőrző útján tájékoztatjuk azokról a lehetőségekről,
amelyekben az iskola segítséget nyújt a gyerekek eredményes felkészüléséhez.
(Szakkörök, korrepetálások, felzárkóztatások helyének és idejének felsorolása.)
Az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős feladata, hogy – szükség esetén családlátogatások alkalmával mérjék fel az osztályban tanuló gyermekek otthoni,
szociális helyzetét. A szociálisan rászorulókat a jövőben az iskola jobban támogassa,
ha kell az alapítvány segítségével, hogy a tankönyvekhez és a szükséges
felszerelésekhez a tanulók hozzájuthassanak. A tanulók étkezési díjának kifizetését a
lehetőségekhez mérten támogassuk.
Családlátogatások, szülői értekezletek alkalmával segítsük a szülőket, a családokat
nevelési, életvezetési gondjaik megoldásában.
Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló tanulási nehézségekkel küzd a nevelési
tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. A nevelési
tanácsadó javaslatára kiscsoportos foglalkozást szervezünk 1-3 tanuló részére.
Az ifjúságvédelmi felelőssel együtt az iskola építsen ki szoros kapcsolatot a
polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a
szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek.
A tanulásban valamilyen hátrányban lévő gyermek esetén engedélyezni kell az iskola
évfolyamának megismétlését abban az esetben is, ha egyébként a tanuló felsőbb
évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő
kérésére az igazgató dönt. Szakképző évfolyam nem ismételhető.
Az ifjúságvédelmi felelős feladata, hogy mérje fel a veszélyeztetett tanuló helyzetét.
Egyénre szabottan találjon megoldást a helyzet enyhítésére a gyermekjóléti szolgálat,
az osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok segítségével.
Sajnos arra nincs lehetőség, hogy kis létszámú kilencedik osztályokat indítsunk. Igazán
az órák hatékonyságát így lehetne növelni. Így több lehetőség nyílna az egyénre szabott
módszerek alkalmazására az oktató-nevelő munkában.
Az osztályfőnöknek fontos szerepe van abban is, hogy az osztályban a tanulás
fontosságának szellemét elhintsék. Neveljék tanulóikat felelősségteljes munkára, ami
az ő esetükben jelenleg a tanulás. Képességeiknek megfelelően minél többet hozzanak
ki magukból. Segítsék társaikat. Ne csak jogaikat, hanem kötelességeiket is érezzék
magukénak.
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2.4.2 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A tanulók képességeinek kibontakoztatása
Az ember egyéniségének, személyiségének, biológiai-testi felépítésének, lelki
alkatának a kialakulása az öröklődés és a környezeti hatások eredménye. Amikor valaki
tizennégy éves korában az iskolánkba kerül, már alapvető hatások érték, amelyek
megváltoztatására kevés lehetőség van. Ilyenek: a szülői ház, a család, valamint a
tágabb környezet hatása. Mindezek alapján a középiskolába kerülő tanulók összetétele
rendkívül heterogén lehet. Ez megmutatkozik az eltérő neveltségi szintben,
magatartásformákban, az elsajátított ismeretek mennyiségében és minőségében.
Legtöbbjük még nem ébredt rá arra, hogy milyen adottságai vannak, mihez van igazán
tehetsége.
Tehetségfejlesztés
A tanulók életében a középiskolás kor az az időszak, amikor meg akarják ismerni
önmagukat, képességeiket.
A tehetség általában sokirányú érdeklődésben nyilvánul meg. A tehetséges tanuló
viselkedése gyakran eltér az átlagostól. Máskor úgy nyilvánul meg, hogy érdeklődése
csak egy-egy területre korlátozódik, más területeket pedig elhanyagol. Ennek a
felismerése (már akkor is, amikor a teljesítményben még nem mutatkozik meg) a
nevelőtestület kötelessége, a tanárok felelőssége. A családnak és az iskolának ismernie
kell azokat a jellemzőket, amelyek halmozott előfordulása tehetséget sejtet.
Néhány mutató: ismeretszerzésükre jellemző, hogy gyorsan felismerik az ok-okozati
viszonyokat, jó megfigyelők, megpróbálják a bonyolult dolgokat megérteni, kritikusak,
függetlenül gondolkodnak, az őket érdeklő kérdésekkel elmélyülten foglalkoznak,
tökéletességre törekednek, szívesen dolgoznak önállóan, kreatívak, sok ötletük van egy
probléma megoldására, nem értékelik a sablonos megoldásokat; szociális viselkedésük
eltérhet az átlagtól: nem tartanak mindenáron a többséggel, egyéniségek, nem fogadnak
el tekintélyalapon véleményt, felelősséget vállalnak, tervezésben és szervezésben
megbízhatóak, stb.
A tehetség típusai: intellektuális, művészi, pszichomotoros (sport, tánc, kézügyesség)
és szociális (vezetői) képesség a kiemelkedő.
A felsorolt tulajdonságok mellett figyelembe kell vennünk azt is, hogy a tehetséges
tanulók teljesítménye sem folyamatosan kimagasló, munkavégzésük, fejlődésük nem
egyenletes, és gyakran nem vesznek részt aktívan az iskolai munkában. Ezért a
környezet segítsége nélkülözhetetlen.
Feladataink a képesség kibontakoztatásában, a tehetségfejlesztésben
A tehetség kibontakoztatásának környezeti feltételei között - a család mellett - az iskola
a legfontosabb.
x

x

A középiskolai nevelés és oktatás egyik célja az, hogy a tanulók megtalálják
azt, amihez tehetségük van. Arra kell törekednünk, hogy a tehetség felismerését
akadályozó tényezőket korlátozzuk vagy megszüntessük. Olyan értékrendet kell
közvetítenünk diákjaink felé, amely azt sugallja, hogy a bennük levő adottságok
csak aktív tevékenységek során, munkával, gyakorlással fejleszthetők.
Minden tanulót hozzá kell segítenünk, hogy saját lehetőségeinek maximumát
érhesse el, életkorának és személyi előfeltételeinek megfelelő ütemben.
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x
x
x

x

x
x
x

Az ismeretek megtanítása során, lehetőség szerint a legkorszerűbb tudásanyag
átadására és a kor követelményeinek megfelelő képességek kialakítására kell
törekednünk.
Az iskola felelőssége éppen az, hogy felismerje és gondozza a tehetséget,
megfelelő pályát biztosítva a kibontakozáshoz.
Az osztályfőnöki programnak is fontos része az önismeret, a
személyiségfejlesztés, a kommunikációs képességek fejlesztése, valamint a
tanulás tanítása. A legfontosabb a tanulók személyiségének megismerése. Ezen
ismeretek birtokában tervezhetjük meg és szervezhetjük a hatékony
képességfejlesztést és tehetséggondozást.
A tehetségfejlesztés a szakmai oktató munka része is. Nem elegendő hozzá a jó
színvonalú hagyományos oktatás, differenciált, speciális és egyéni foglalkozást
is igényel. A tehetséggondozással foglalkozó tanárnak szakmailag,
pedagógiailag, pszichológiailag is felkészültnek kell lennie. Ismernie kell a
tehetséges diák természetét és igényeit, az oktatás új fejleményeit, a legújabb
kutatási eredményeket. Fontos tényező a pszichológiai fejlődés ismerete, a
tanított tárgy átlagon felüli ismerete, a különleges módszerek, irányítás és
vitavezetés.
Nagyon fontos a tehetségeknél a kreativitás és a rugalmasság fejlesztése.
Nélkülözhetetlen a pedagógusok segítsége a tehetséges tanulók iskolai és
szociális beilleszkedésében.
Fontos a környezet segítsége a tehetséges tanulók érzelmi biztonságának
megteremtésében.

A képességfejlesztés és tehetséggondozás formái
A képesség- és tehetségfejlesztés részben a tanórákon, részben azokon kívül valósul meg.
Iskolánkban a képességfejlesztésnek, tehetséggondozásnak a következő formáit
preferáljuk:
x Tanórán:
Az egyes osztályokban a humán és természettudományok, az idegen nyelv és a sport
területén tájékozódunk a tanulók képességeiről. Ennek módszerei: egyéni elbeszélgetés,
felmérés, feladatmegoldás. A tanítási órán ezt egyéni feladatok adásával oldhatjuk meg,
amelynek során a tanulók egymástól függetlenül dolgoznak.
Az egyéni munka másik gyakran alkalmazott módja a rétegmunka. Az osztály tanulóit
képességeik szerint csoportokba osztjuk, s ennek megfelelően kapnak különböző,
egyénileg megoldható feladatot. Ennél a módszernél fontos, hogy a feladat egyszerre
legyen az illető számára megoldható és fejlesztő.
A differenciált egyéni tanulás formái akkor hatékonyak, ha biztosítják mindenki számára
az előrelépés lehetőségét önmagukhoz képest.
A csoportmunkát a differenciálás, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztés
érdekében alkalmazzuk. A jól szervezett csoportmunka az egyes tanulókra és az osztályra
pozitív hatással van. A tanulók megtanulnak figyelni egymásra, vitatkozni, érvelni,
élményeket szereznek, fontos tapasztalatokat gyűjtenek önmagukról.
A tanulók szintjének, sajátosságainak leginkább megfelelő forma a szimultán
tanulásszervezés. Miközben az osztály nagy része együtt dolgozik, az olyan diákok,
akiknek ez a közös szint már nem megfelelő, egyénre szabott feladatokat kapnak.
A tanulók képességei kiselőadásokkal is fejleszthetők. Ezt elsősorban a kutató
tevékenység, az élményszerű ismeretszerzési forma biztosítja.
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A képességfejlesztés egyik hatékony formája a vita, amely az ismeretek elsajátításán túl
fejleszti a gondolkodást és a kommunikációs készséget. Segítségével tartós
problémamegoldó képesség, személyközi kapcsolatok, közösségfejlesztés érhető el.
x Tanórán kívül
A tanulók képességfejlesztésének, tehetséggondozásának jelentős terepe a tantárgyhoz
kapcsolódó szakkör, ahol a tanár és a tanulók kooperatív tevékenysége során többlet
tananyag aktív feldolgozása, magas szintű elsajátítása, a tanulók önálló tanulásra való
képessége, a tanulási motivációnak magas szinten szerveződő önszabályozása válik
lehetővé.
A tehetséges tanulóink részére egyéni (1-3 fő) foglalkozás tartható a kötelező és a nem
kötelező tanórai foglalkozásokon felül. Lehetőség szerint élni kell ezzel a lehetőséggel a
tanulmányi versenyekre való felkészülés során.
Szorgalmazzuk tanulóink részvételét a tanulmányi versenyeken, iskolai szinttől az
országosig. A sokirányú fejlesztés folyamatában ezzel is szeretnénk elősegíteni
továbbtanulási esélyeik növekedését. A versenyek egyben motivációs szerepet is
betöltenek a tanulókban levő értékek kibontakoztatásában. Sokan ezeken a versenyeken
szembesülnek valós körülmények között képességeikkel, tudásukkal, összehasonlítva a
realitással és mások teljesítményével. A versenyeken megerősítésre vagy cáfolatra találnak
az egyéni ambíciók is.
A továbbtanulás elősegítése érdekében a különböző tantárgyakból előkészítő
foglalkozásokat szervezünk.
A képességfejlesztés minél magasabb fokon történő megvalósításához tanulóink igénybe
vehetik az iskolai könyvtár, médiatár, nyelvi labor, tantárgyi szertárak szolgáltatásait. Az
önközvetítő információhordozók (kiemelten az elektronikus média) is fontos eszközei a
képességfejlesztésnek, különös tekintettel a tehetséges tanulókra.
Sportolóink is rendre bizonyítják tehetségüket, ezért szorgalmazzuk, hogy minél több
tanuló vegyen részt az iskolai sportkörök munkájában, ahol kibontakoztathatják
képességeiket.
A tehetségfejlesztést szolgálják a hagyományos diákkörök is, pl. színjátszó kör, és az
alkalmi rendezvényekhez kapcsolódó diákcsoportok.
Szorgalmazzuk, hogy tanulóink vegyenek részt kulturális és sportversenyeken,
bemutatókon, műveltségi vetélkedőkön.
Hasznos kiegészítői a képességfejlesztésnek a szabadidős foglalkozások, így a tanulmányi
kirándulások, a csoportos színház- és múzeumlátogatások.
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2.5 A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
2.5.1 A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő kérdések
Az iskolában végzett felmérés azt mutatta, hogy tanulóifjúságunk jelentős része a
veszélyeztetett és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, tartós beteg,
sajátos nevelési igényű gyermekek köréből kerül ki. Egyre kevesebb azon tanulóink száma,
akik rendezett családi háttérrel rendelkeznek, amely esetekben jó az iskola és a szülői ház
együttműködése, kapcsolattartása. Egyre fontosabbá válik tehát a gyermek- és
ifjúságvédelem.
Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a
tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.
Az iskolában ezen feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik. A
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata:
x
x
x
x

A pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése.
A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,
intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak.
Családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása.
A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központot.
A hátrányos helyzet ismérvei: az a tanuló, akit családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítanak.
A veszélyeztetettség lehetséges okai:
x

Családi háttér /bűnöző, szenvedélybeteg ill. beteg szülők, megélhetési gondok
a családban/
x Környezeti okok /baráti kör/
x Egészségügyi okok /szenvedélybetegségek: alkohol, drog, illetve mentális
betegségek/
A veszélyeztetett gyermekek felderítése kiemelten az osztályfőnök feladata:
x
x
x

Kapcsolattartás a szülőkkel /személyesen és telefonon/
Szükség esetén családlátogatás az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős
részvételével
Fontos az osztályfőnökök, a szaktanárok és az ifjúságvédelmi felelős
kölcsönös, folyamatos együttműködése

Az iskola ifjúságvédelmi felelőse minden tanévben felmérést készít a
veszélyeztetett és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű
tanulókról.
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Segíti a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tevékenységét.
Szükség esetén az iskola felveszi és tartja a kapcsolatot:
x
x
x
x
x
x
x

az illetékes önkormányzatokkal,
a gyámügyi hatósággal,
a rendőrséggel,
a Nevelési Tanácsadóval, iskolapszichológussal,
Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal,
gyermekorvossal, védőnővel,
gyermekvédelemben részt vevő, törvényes
alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel.

keretek

közt

működő

A prevenciós tevékenység részben tanórai keretben, részben megelőző programok
keretében folyik az alábbi kiemelt témákban:
x Egészséges életmód
x Szenvedélybetegek
Kiemelten kezelt témák:
x A dohányzás
x Az alkoholfogyasztás
x A kábítószer-fogyasztás
A nevelőtestület tagjai rendszeresen részt vesznek a témába vágó különböző
továbbképzéseken
x
x
x

Mentálhigiénés nevelés
Bűnmegelőzés
Környezetvédelem

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják
a gyermekvédelem megvalósítását:
x
x
x
x
x
x

x

A személyes, egyéni tanácsadás /tanulónak, szülőnek/
Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése
A családi életre történő nevelés
Az iskola egész területén a dohányzás tilos.
A tanulók szabadidejének szervezése /tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök,
szünidei programok. Fontos feladatunk ezek bővítése a szabadidő-szervező
tanár vezetésével/
A tanulók szociális helyzetének javítása /segély, természetbeni támogatás/. A
költségvetésben /csekély/ szociális keretet különítünk el a rászorulók
támogatására /tankönyvtámogatás, illetve kirándulás támogatás/. Szükség
esetén kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a rossz anyagi vagy rossz
lakáshelyzetben lévő családok gyermekeinek
Tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról
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2.6

A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái,
feladatai, iskola szereplőinek együttműködési formái

A kapcsolattartás a fenntartóval, szülői szervezetekkel, szülőkkel, tanulókkal, az
oktatásban közvetlen segítséget nyújtó intézményekkel, vállalatokkal az iskolai SZMSZ
szellemében történik:

2.6.1 Kapcsolat a fenntartóval, szülőkkel, intézményekkel
x

A fenntartóval, szakmai főhatóságokkal az intézmény igazgatója tart közvetlen
kapcsolatot
- az adott szervek rendezvényein való részvétellel,
- az intézmény ügyeiben esetenként eljárva,
- az intézmény érdekeinek képviseletével,
- az alkalmazottakról, tanulókról vezetett adatok szolgáltatásával.
Egyes konkrét esetekben e feladatot átruházhatja, illetve megoszthatja az adott szakterület
felelősével /gazdasági titkár, gyakorlati oktatásvezető stb./
x

A szülők jogosultak megtudni a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével
kapcsolatos adatokat.
- A szülőket a megelőző tanév végéig tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről,
tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről,
amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz.
- Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről,
taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen
segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.
- A szülőket és a diákokat megilleti a pedagógusi titoktartás.

x

A szülői munkaközösséggel az alábbiak szerint valósul meg a kapcsolat:
- az iskolai szülői munkaközösség vezetője és az igazgató kölcsönösen
informálják egymást testületeik állásfoglalásával
- a nevelési, illetve pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni
- a szülői munkaközösség iskolai szintű ülésein a tantestület egy, e feladattal
megbízott pedagógus /összekötő/ által képviselteti magát
- az iskolai szülői munkaközösség képviseltetheti magát a tantestületi értekezleteken
a tanulói nagyobb hányadát érintő ügyek tárgyalásakor, erről tájékoztatást kérhet az
intézmény vezetőjétől
- figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka
eredményességét, megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót
- az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot
- érettségi vizsgákon képviseltethetik magukat
- Szülők Akadémiája programsorozatot a szülői igényeknek megfelelően szeretnénk
folytatni.

x

A kapcsolattartás a középtávú, illetve éves együttműködési szerződések szabályozzák
az alábbi intézményekkel: /a napi problémák megoldásakor az iskolát a gyakorlati
oktatás vezetője, illetve helyettesei – szükség esetén – az igazgató, illetve helyettesei
képviseli/
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-

GE Hungary KFT.
DKG EAST Zrt.
AUTÓ Karma KFT.
Zala Volán Zrt.
Suzuki Varga Letenye
KOTO Autóház KFT.
Zala Car Center BT.
Pápai József ás Társa BT.
Kiss-Gerencsér Autóház KFT.
Angyalosi Autóház KFT.
AUDI Hungary Győr
Nilfisk KFT.
Dynamic-Csurgó KFT.
EME KFT.
Ipari Elektronikai KFT.
Honeywell
Pannon Egyetem
Érdekvédelmi szervezetek (kamarák)
Tanulószerződést biztosító cégek

x

Az egészségügyi ellátást biztosító városi Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetőjével
az iskola igazgatója tartja a kapcsolatot. Az iskola egészségügyi ellátását az SZMSZ
tartalmazza.

x

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal az iskola igazgatója, ifjúságvédelmi
felelőse részletes együttműködési tervet készít.

2.6.2 Kapcsolattartás a tanulói közösségekkel, a tanulói véleménynyilvánítás
formái
x

Az intézmény tanulói közösségei
Megnevezés

Közvetlen

Közvetett
irányítója

Osztályok

osztályfőnökök

igazgatóhelyettes,
igazgató

Énekkar

énekkarvezető

igazgatóhelyettes,
igazgató

Diákönkormányzat
DiákSport Egyesület

x

diákmozgalmat segítő

igazgatóhelyettes,

tanár

igazgató

DSE vezetője

igazgató

A kapcsolattartás és a tanulói véleménynyilvánítás alkalmai, területei
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x

diákközgyűlés: küldöttein keresztül képviseli az iskola tanulóközösségét,
diákönkormányzat: az osztályok által delegált tagokon keresztül képviseli az iskola
tanulóközösségét
osztály-diákbizottságok: képviselik az osztályok tanulóit

A kapcsolattartás és tanulói véleménynyilvánítás módjai:
- az iskolai diákközgyűlésen a tantestület tagjai, a diák-önkormányzati gyűlésen a
diákmozgalmat segítő tanár, illetve valamennyi rendezvényen az iskolavezetőség
legalább egy
tagjának részvételével biztosítja az érdemi kapcsolattartás
lehetőségét.
-

Az iskola igazgatója /illetve felelős pedagógusa/ az ifjúságot érintő kérdésekben
való döntés előtt – az adott esetben legcélravezetőbb módszert választva
/előterjesztés az ifjúsági testület ülésén, az ifjúság képviselőinek meghívása tanári
értekezletekre, megbeszélésekre stb./ - lehetővé teszi A nemzeti köznevelési
törvényben meghatározott jogok érvényesítését.

-

Az iskola bármely tanulója, saját közössége kérését, véleményét, javaslatát bármely
pedagógus, felelős vezető, illetve az igazgató előtt előterjesztheti.

-

2.7 Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok és környezeti nevelési
program
A 28/2000. (ix.21) OM rendelet szerint „Az iskola helyi tantervébe – az osztályfőnöki
nevelő és oktató munkához kapcsolódva – be kell építeni az egészséges életre nevelést,
illetve egészségvédelmet szolgáló tananyagot, melynek időkerete az 5-12. évfolyamon nem
lehet kevesebb tanévenként 10 tanórai foglalkozásnál (10.§./5/)”.

2.7.1 Az iskola szerepe és lehetősége
Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere az iskola. A közvélemény és a
tömegtájékoztatási eszközök is elvárják, hogy az iskola vállaljon főszerepet az
egészségnevelésben. Az egészségvédelmi munkában az iskolákat elsődleges fontosságúvá
teszik a következő elvek:
x Minden korosztály hosszú éveken át látogatja az iskolákat
x A tanulók személyiségfejlődésében érdemi hatást lehet elérni ebben az időszakban
x Az iskola gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikációs üzenetként
fogható fel.
x Az iskola mint társadalmi intézmény, más társadalmi intézményekkel és szervekkel
állandó kölcsönhatásban létezik. Így egy egészségfejlesztési programhoz való
csatlakozás hatást gyakorol az iskolának a szűkebb és tágabb környezetével való
viszonyára, a környezet viselkedésére.
x Az iskolánk rendelkezik drogstatégiai programmal (melléklet)
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2.7.2 Egészségnevelési program, mely intézményünkben működik
Cél: egy általános egészségkultúra, illetve alapvető egészségügyi ismeretek átadása.
Szeretnénk elérni azt, hogy ez irányú tájékozottság birtokában egy egészségesebb
életszemlélet válhasson uralkodóvá a napi életvitelben.
Az egészség alapvető emberi jog, amelynek biztosítása és fenntartása egyéni és társadalmi
cél, megléte a hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődés egyik döntő feltétele.
Iskolánkban évek óta működtetett, szisztematikusan felépített, évfolyamokra lebontott
prevenciós program a következő:
9. évfolyam:
1. Személyi higiénés szabályok
2. Elsősegélynyújtás alapfokú ismerete
3. Káros szenvedélyek: az alkohol
4. Káros szenvedélyek: a dohányzás
5. Káros szenvedélyek: a kábítószer
6. Tinédzserkori bőrproblémák
7. Kérdezz! Felelek!
10. évfolyam:
1. Az egészséges életmódról és a helytelen következményről
2. A mozgásrendszer leggyakoribb betegségei és a sport
3. Tájékoztató a pályaalkalmasságról, munkaalkalmasságról
4. Általános ismeretek a fiatalkorúak fogamzásgátlásáról
5. A felnőtté válás biológiája
6. Élősködők az embereken, emberen
7. Kérdezz! Felelek!
1. évfolyam:
1. Táplálkozás és egészség
2. Hasznos ismertető fertőző betegségekről, védőoltásokról
3. A nemi betegségekről, a megelőzés fontossága
4. Amit tudnod kell a terhesség megszakításáról
5. Házi patika, házi betegellátás
6. A stressz. A stresszkezelés technikái
7. Kérdezz! Felelek!
2. évfolyam:
1. A kötelező és ajánlott szűrővizsgálatokról
2. Amit a véradásról tudni kell
3. Még egyszer: a káros szenvedélyek rabságában
4. Szülői szerepvállalásról
5. Korunk betegségei – tehetünk-e ellene?
6. Fogamzásgátlás felelősséggel
7. Kérdezz! Felelek!
13. évfolyam:
1. az egészséges életmódról felnőttkorban
2. Az egészséget veszélyeztető magatartásformák
3. Kérdezz! Felelek!
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Ez évtől kormányrendelet alapján 4 kötelező előadással működik.

2.7.3 Egészségnevelési és prevenciós tevékenységek az iskolában
1. Egyéni fogadóóra áll a tanulók rendelkezésére, melyet az iskola védőnője tart. Ez
esetleges tanácsadást is magába foglalhat. /Kéthetente az iskolában/
2. Az egészséges életmódra nevelés, felvilágosítás terén együttműködünk az
iskolaorvossal, Vöröskereszttel, Városi ÁNTSZ-szel, S.O.S Egyesülettel.
3. Felvételi eljárás keretében minden tanuló számára egészségügyi és munkaalkalmassági
vizsgálatot szervezünk. /Különös tekintettel a mozgásszervi, vérkeringési, légzési,
látási rendellenességek kiszűrésére/.
4. Az iskolaorvosi rendelésen egészségügyi szűrővizsgálatra, tanácsadásra van lehetőség.
5. Önismereti, problémamegoldó csoportfoglalkozások /ifjúságvédelmis vezetésével/
6. Pedagógiai eszközeinkkel igyekszünk a tanulóinkban tudatosítani az egészséges
életmód, higiénia, testápolás, környezetápolás fontosságát, szükségességét.
Módszereink elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazását biztosító készségeket
fejlesztik, az ismeretek teljes alkalmazását segítik elő.
7. Tanulóinkat az alkohollal, dohányzással, drogokkal kapcsolatos ellenállásra, a dohányés alkoholfogyasztást ösztönző ingerekkel szemben aktív elutasításra neveljük.
8. Úszásoktatás: A 9. évfolyamon a tanulók kötelező úszásoktatáson vesznek részt.
Egészségnevelés és a prevenció szempontjából ez rendkívül fontos. A gyerekeknek itt
lehetőség nyílik arra, hogy megismerjék, megszeressék a vizet, mely életvitelüket a
későbbiek során pozitívan /alakíthatja/ befolyásolhatja. /pl. rendszeres úszás/.
9. A könnyített testnevelés iskolánkban a kötelező tanórai foglalkozások keretében zajlik.
10. Az iskola a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló
időkeret terhére szervezi meg az iskola sportkörfoglalkozásait. Az iskolai sportkör
feladatait az iskolánkban a diáksport-egyesület látja el.
11. Az iskolában működő DSE lehetővé teszi a tanulók délutáni mozgását. /Atlétika,
labdarúgás, röplabda, kosárlabda, Break-tánc, görkorcsolya, kézilabda, sakk/. A
sportági edzések heti 2 alkalommal 1,5 – 1,5 óra. A DSE foglalkozásokat testnevelő
végzettséggel és szakképzettséggel (edzői képesítéssel is) rendelkező tanárok vezetik
12. Az iskola tanulói az iskolai sporteszközöket, továbbá a kondicionáló termet, a
szabadtéri pályákat és tornacsarnokot előzetes időpont-egyeztetés mellett ingyenesen
vehetik igénybe.
13. Egészségmegőrző táborok – Vízi tábor – Kerékpártúra
14. Balesetvédelmi oktatás minden félévben egyszer
15. Sportnap
16. Labdarúgó házi bajnokság
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2.8 Munkavédelem balesetvédelem, elsősegély-nyújtási alapismeretek
oktatása
Az osztályok a tanév első gyakorlati foglalkozásán részletes munka és balesetvédelmi
oktatásban részesülnek, melyről jegyzőkönyv készül. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek
elsajátítása az egészségnevelési programon belül történik, melyet szakképzett védőnő tart.

2.9 Az osztályfőnök feladatai
Intézményünkben a nevelés, személyiségformálás kulcstényezője az osztályfőnök. Fontos
szerepe van a különféle, sokszínű nevelő hatások összehangolásában.
Az osztályfőnököt az iskola igazgatója jelöli ki az osztályfőnöki munkaközösség-vezető és
az érintett kollégával történt előzetes egyeztetés után.
I. Szakmai feladatai:
1. Az osztályfőnök feladata, hogy alaposan megismerje a tanulók személyiségét,
képességeit, és segítse őket lehetőségeik, tehetségük kibontakozásában. Figyel a
tanulót ért a különböző nevelési hatások összehangolására.
2. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére.
3. Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit.
4. Az osztályban tanító tanárok véleményének kikérése után minősíti a tanulók
magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.
5. Félév vége előtt, illetve a tanév vége előtt gondosan elemzi a tanulók értékeléséhez
szükséges adatokat, és legalább harminc nappal a tanév, vagy a félév vége előtt
ellenőrző útján értesíti az elégtelenre álló tanulók szüleit.
6. Figyelemmel kíséri a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó házi feladatok,
dolgozatok, számonkérések egyenletes eloszlását. Tapasztalatait, észrevételeit
megbeszéli az érintett kollégákkal, szülőkkel, ha szükséges, az igazgató
hozzájárulásával az osztályban tanító tanárokat külön megbeszélésre hívja össze.
Segít a viták, nézeteltérések elsimításában.
7. Felkészülten segíti tanítványait az érettségi, továbbtanulási, pályaválasztási
kérdésekben.
8. Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében együttműködik az
osztály-diákbizottság tagjaival.
9. Tájékoztatja a tanulókat az őket érintő iskolai eseményekről, rendezvényekről,
szervezi részvételüket.
10. Figyelmet fordít a tanulók testi-lelki egészségének megőrzésére, a helyes életvezetés
kialakítására. Ennek érdekében tartja a kapcsolatot az iskolai védőnővel és
ifjúságvédelmi felelőssel.
11. Gondot fordít az osztályterem állagának megőrzésére, ízléses dekorálására, a
faliújság aktualizálására, az esetleges rongálásokat jelzi az iskolavezetés irányába.
12. Minden tanév elején ismerteti a tanulókkal a házirendet, a tanév során pedig
együttműködik az iskolavezetéssel és a többi kollégával annak betartatása
érdekében.
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13. Az osztályfőnök mindent megtesz a gondjaira bízott tanulók biztonságáért, és
minden tanév elején elvégzi a tűzvédelmi oktatást.
II. Kapcsolattartás:
1. Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a tanulók tanulmányi előmeneteléről, a tanulót
érintő kérdésekről. Ellenőrzi, hogy a szülők látták-e a nekik szóló bejegyzéseket.
2. Előkészíti és vezeti a szülői értekezleteket, részt vesz a szülői fogadónapon.
3. A szülői értekezleteken beszámol az osztály tanulmányi előmeneteléről, az aktuális
nevelési helyzetről, a közösség jellemzőiről. Tanácsokat ad, törekszik a család és az
iskola nevelési elveinek összehangolására. A felmerült problémákról feljegyzést
készít, és azt leadja a titkárságon.
4. Segíti az osztály szülői-munkaközösségének munkáját.
5. Rendszeres kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal.
III. Adminisztratív feladatok:
1. Határidőre és precízen elvégzi az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
Rendszeresen vezeti az e-naplót, a törzskönyvet, s pontosan kitölti a tanulók
bizonyítványát, félévi értesítőjét. Ellenőrzi a tanulók ellenőrzőjét, havonta egyszer
beírja/beíratja a hiányzó érdemjegyeket.
2. Folyamatosan nyomon követi, ellenőrzi és havonta egyszer az előírt határidőre
összesíti a tanulók hiányzásait, félévkor és a tanév végén pedig a féléves, illetve az
éves hiányzásokat. Szükség esetén a szülőket is tájékoztatja.
3. Az igazolt és igazolatlan hiányzások elbírálásakor, a hiányzások esetleges
szankcionálásakor (megfelelő fegyelmi fokozatok adása, szülő, jegyző értesítése)
maradéktalanul alkalmazza a vonatkozó jogszabályokban és a házirendünkben
leírtakat.
4. Saját hatáskörében a szülővel egyetértésben évente 3 nap távollétet engedélyezhet.
5. Az iskolavezetés által jóváhagyott felméréseket (pl.: elégedettségi kérdőívek)
osztályszinten lebonyolítja, segít azok eredményeinek összesítésében.
6. Megtervezi, megszervezi, valamint felelősséggel vezeti az osztálykirándulásokat.

2.10 A pedagógusok helyi intézményi feladatai
I. Szakmai feladatok
1. A pedagógus felelősséggel és önállóan végzi munkáját.
2. Felkészül a tanítási órák, foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel
kapcsolatos szervezési és pedagógiai feladatokat. Munkáját az érvényes pedagógiai
programnak, a helyi tantervnek, egyéni ütemtervének és a munkaközösség vezetők
iránymutatásainak megfelelően saját módszerei szerint végzi.
3. Elvégzi az órarendben, a tantárgyfelosztásban kijelölt feladatait, és ellátja a tanórán
kívüli teendőit.
4. A tananyag átadásához, elsajátításához, számonkéréséhez informatikai eszközöket
és idegen nyelvű programokat használ.
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5. Szakmai ismereteit, tudását folyamatosan bővíti a pedagógiai szakirodalom, és a
szakterületéhez kapcsolódó legfrissebb ismeretek nyomon követésével,
továbbképzéseken, konferenciákon való részvétellel. A Pedagógiai Programban
előírt törzsanyag megtanítása kötelező. Tanári autonómia, hogy szabadon
választhatja meg a további megtanítandó tananyagot.
6. Minden tanév elején ismerteti a tanulókkal a Pedagógiai Programban lévő
követelményrendszert, az értékelés szempontjait, a továbbhaladás feltételeit. A
tanév folyamán rendszeresen értékeli a tanulók teljesítményét a Pedagógiai
Program alapján, gondoskodik megfelelő számú érdemjegyről. Jelzi az
osztályfőnöknek, szükség esetén a szülőknek az egyes tanulókkal kapcsolatos
felmerülő problémákat, gondokat.
7. Időben és felkészülten érkezik a tanórákra.
8. Egész személyiségével, az általa közvetített értékekkel a tanulók előtt hiteles
személy.
9. A pedagógus mindent megtesz a foglalkozásokon gondjaira bízott tanulók
biztonságáért, elvégzi az esetenként szükséges munka- baleset- és tűzvédelmi
oktatást.
10. Alkotó módon részt vállal a tanulók tehetséggondozásában, felzárkóztatásában.
11. Az iskola hagyományait ápolja, részt vesz az iskolai rendezvényeken, azok
előkészítésében, lebonyolításában. Méltóképpen képviseli intézményünket
mindenkori megnyilatkozásaiban, külső kapcsolataiban.

II. Adminisztratív feladatok
1. Pontosan, határidőre elvégzi a pedagógiai munkájához kapcsolódó adminisztrációs
teendőket:
x A haladási és osztályozási naplót napra pontosan vezeti.
x Nyomon követi, nyilvántartja a tanulók hiányzásait, jelzi az osztályfőnöknek a
nyilvántartja a 20%, 30%-os hiányzásokat.
x Az általa oktatottakkal összefüggő statisztikák készítése
2. A nevére felvett leltári készletért, eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. Az
általa használt termekben az észlelt hiányosságokat, rongálásokat,
rendellenességeket köteles azonnal jelezni.
3. Együttműködik az iskolavezetés által irányított és felügyelt rendes évenkénti
leltározásban.
4. Óráit, helyettesítéseit, túlóráit a munkaidő-nyilvántartási lapon vezeti, és havonta
határidőre leadja az általános igazgatóhelyettesnek.
III. Kapcsolattartás, túlmunkák
1. Részt vesz az iskolai fogadóórákon, az iskolavezetés, a szülők, vagy az
osztályfőnök kezdeményezésére összehívott rendkívüli szülőértekezleteken.
2. Hetente egy nap fogadó órát jelöl ki, ekkor köteles az iskolában tartózkodni.
3. Az intézmény igazgatója által elrendelt oktatással, neveléssel összefüggő és
pedagógus szakértelmet igénylő megbízásait, feladatait végrehajtja.
4. A túlórákat, helyettesítéseket, ügyeleteket ellátja.
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5. A kötelező órákon felüli túlórák vállalásának mértéke a törvényben rögzített
szabályoknak megfelelően az érintett pedagógus és az iskolavezetés közös
megállapodása alapján történik.
6. Rendkívüli esetben az iskolavezetés a túlórák, helyettesítések ellátását – a
rendkívüli munkavégzés szabályozott felső határának figyelembe vételével – év
közben is elrendelheti, ha az éves feladatok másképpen nem oldhatók meg
(betegség, pedagógus év közbeni távozása stb.)
7. Ügyeletre, felügyeletre (pl. tanulmányi versenyek) a pedagógus egy tanévben
legfeljebb 20 óra mértékig osztható be. Az ügyelet tényét legalább egy nappal
előtte közölni kell.
8. Igény és pénzügyi lehetőség szerint korrepetálásokat, szakköröket,
előkészítőket vállal (a túlóra-korlát betartása mellett). Ezek beindítása a
szaktanár, az érintett osztály osztályfőnöke, a munkaközösség-vezető, az
iskolavezetés, a diákönkormányzat vagy a szülők kezdeményezésére történhet.
A foglalkozásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátja.

2.11 Tanulmányok alatti és alkalmassági vizsgák, átvétel feltételei
A tanulmányok alatti vizsgák szabályozása a 20/2012 EMMI rendelet vonatkozó
paragrafusai alapján történik (64§-78§).

2.11.1 Tanulmányok alatti vizsgák típusai
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy:
x osztályozó vizsgán,
x a különbözeti vizsgán,
x pótló és javítóvizsgán
nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti
vizsga) alapján kell megállapítani.

2.11.2 Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében
Az osztályozó vizsga követelményeinek meghatározása és értékelése az iskola helyi
tantervében az adott tantárgy tantárgyi követelményeiben meghatározottak szerint történik.
Osztályozó vizsgát az iskola igazgatója évente 3 alkalommal szervez:
x az őszi érettségi időszakot megelőzően azon tanulók számára, akik saját kérésre
tanulmányaik megrövidítése céljából, előrehozott érettségit szeretnének tenni
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x
x

a tavaszi érettségi időszakot megelőzően azon tanulók számára, akik saját kérésre
tanulmányaik megrövidítése céljából, előrehozott érettségit szeretnének tenni
a tanév végén, azon tanulók számára, akiknek az a), c) és d) pontokban felsoroltak
miatt kell osztályozó vizsgát tenniük.

2.11.3 Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni
kívánja.
Különbözeti vizsga letételére évente két alkalommal van lehetősége a tanulónak:
x a tanév rendje szerint augusztus 15-30-a között szervezett javítóvizsgák
időszakában
x a félévzárást követően január 15. – február 15. közötti időszakban.
Iskola- vagy osztályváltás céljából csak akkor tehető különbözeti vizsga, ha a tanuló nem
szakképző évfolyamon folyatatja tanulmányait.

2.11.4 Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időben tehet. Szakmai
gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője
engedélyezte.

2.11.5 Vizsgaidőszakok és jelentkezés
A javítóvizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges. A javítóvizsgák a tanév rendje szerint
augusztus 15 – 31-e közötti időszakban kerülnek lebonyolításra. A javítóvizsgára
kötelezett tanulók a javítóvizsga pontos időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az
időpontról az iskola elérhetőségeinek valamelyikén érdeklődhetnek.
A tanulmányok megrövidítése céljából tett osztályozó és a különbözeti vizsga letételének
engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett kérvényben kérheti. A kérvény beadásának
határideje: az őszi vagy tavaszi vizsgaidőszak kezdetét megelőzően legalább 30 nappal. Az
igazgató az engedélyezés után továbbítja a kérvényt az általános igazgatóhelyettes részére,
aki gondoskodik a vizsga megszervezéséről. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára
történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. A tanuló a vizsga eredményéről a vizsgát
követő két héten belül írásban kap hivatalos értesítést.
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2.11.6 Vizsgák lebonyolítása
A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák minden alkalommal írásbeli és szóbeli részből
állnak, kivétel a testnevelés és szakmai gyakorlati tantárgyak. Ezen tantárgyak esetében a
tanuló csak gyakorlati vagy gyakorlati és szóbeli vizsgát tesz.
A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása, a vizsgabizottságok szervezése a 20/2012
EMMI rendelet 65§(4)-78§-ban foglaltak szerint történik.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

2.11.7 Alkalmassági vizsga
Az iskola szakképzési évfolyamába való jelentkezés, illetve lépés előfeltétele a
pályaalkalmassági vizsgálat megléte.
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3 HELYI TANTERV

„Elménk nem megtöltendő edény,
hanem lángra lobbantandó tűz”
/Plutarkhosz/

3.1 Választott kerettanterv
A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú
EMMI rendelet 6. melléklete: „Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára”

3.2 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
Az iskola az iskolaváltást, a tanuló átvételét szükség esetén különbözeti vizsgával
vagy évfolyamismétléssel tudja biztosítani.
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
Az iskola szakképzési évfolyamába való jelentkezés, illetve lépés előfeltétele az
érettségi vizsga valamint a pályaalkalmassági vizsgálat megléte (5-tel kezdődő OKJ számú
szakképzések megszerzése esetén). A tanuló akkor is megkezdheti tanulmányait a
szakképzési évfolyamon, ha az érettségi vizsgát megkezdte, de nem fejezte be.
Tanulmányait azonban az adott évfolyamon csak akkor fejezheti be, ha a tanítási év első
félévének utolsó napjáig az érettségi bizonyítványt megszerezte.
Az iskolán belül magasabb évfolyamba, illetve szakképzési évfolyamba lépő
tanulót nem kell beíratni.
A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő
alatt is teljesítheti.
Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha a
javítóvizsga eredménye elégtelen legalább egy tantárgyból, a tanuló csak az évfolyam
megismételésével folytathatja tanulmányait.
A tanulók a hatályos törvényeknek megfelelően a tanórák csak adott százalékéról
hiányozhatnak. Ezt meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanév végén nem
osztályozható, a tanuló osztályozó vizsgát tehet a nevelőtestület engedélyével. A
nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan
mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát és az iskola legalább kétszer
értesítette a szülőt írásban. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére
meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel
értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. Ha a tanuló a tanítási év végén nem
osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ez törvény szerinti?
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tennie, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
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b engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
b)
egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten
áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján
dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a
tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a
nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és
indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését,
és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek
alapján a tanuló javára módosítja.

3.3 Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása: (20/2012
EMMI rendelet 141 §, valamint a Nkt. 27§-a alapján)
A szakközépiskolai osztályokban, a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra
keretében történik, amelyből heti két óra
- a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
- iskolai sportkörben való sportolással,
- versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a
tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás
birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki, melyet az
iskola által kiadott formanyomtatvány kitöltésével és a sportegyesület hitelesítésével
igazol.
A szakiskolai osztályokban a testnevelés órát szervezünk azokon a napokon, melyeken
közismereti oktatás is folyik, a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó
rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi
oktatással.

3.4 Teljesítménymérés, a fizikai képességek mérése a testnevelés
órákon
Ahhoz, hogy a tanévre lefektetett, a testnevelés órákra vonatkozó egyes objektív
célok (arányos, megfelelő terhelés, a légzési-keringési rendszer fejlesztése, a fizikai
képességek fejlesztése) teljesülését meg tudjuk ítélni, rendszeres mérésekre van szükség. A
tagintézményi részmunkaközösségen belül a mérés-értékelés feladata a folyamatosan
magas szintű munkavégzés biztosítása, illetve a kitűzött célok megvalósulásának elemzése,
a tapasztalatok kicserélése. Az ellenőrzés módszerei: részmunkaközösségen belüli
megbeszélések, szakmai konzultációk, óra- és edzéslátogatás, féléves mérések, illetve a
mérési eredmények összegzése, elemzése. A tanév során az őszi, és a tavaszi időszakban
végzünk méréseket, ezek értékelése a félév, illetve a tanév végén történik. Az értékelés,
elemzés felelősei: a tagintézmény testnevelő tanárai. A mérések időpontjai: őszi időszak –
szeptember, október, november hónapban folyamatosan. Tavaszi időszak: március, április,
május hónapban folyamatosan.
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A mérések módszere:
Egy iskolai körülmények közötti mérés esetében nagyon fontos, hogy a mérési próbák
sokrétűsége, direktsége mellett az egyszerűség, a könnyű kivitelezhetőség is biztosított
legyen. Iskolánkban a „Hungarofit” tesztrendszert használjuk, - mint alapot - további
próbákkal kiegészítve a pontosabb, világosabb értékelhetőség biztosítására, hogy minél
átfogóbb képet kaphassunk a tanulók fizikai állapotáról. A ,,Hungarofit” a
terhelhetőséggel, egészséggel összefüggő fittség műszerek nélküli objektív mérésére
szolgáló teszt. A rendszert több mint 15 év alatt, laboratóriumi terheléses vizsgálatokkal
alátámasztva fejlesztették ki.
A nemzetközi és a hazai szakirodalom szerint a fizikai aktivitásra vonatkoztatható fizikai
fittségi szint mérésének legfőbb dimenziói:
I. dimenzió (testalkat): az optimális testtömeg és az attól való esetleges eltérés mértékének
meghatározása
II. dimenzió (motorikus fittség): Kardió-respiratórikus rendszer fittségének mérése
III. dimenzió (motorikus fittség): az általános testi erő, erő-állóképesség fittségének mérése
IV. dimenzió: viselkedésre, kulturáltságra utaló egyéni és társadalmi vonatkozású életviteli
szokások feltérképezése.
A legismertebb mérési módszerek összehasonlító táblázata
A legismertebb fizikai fittséget mérő módszerek összehasonlító táblázata
Dimenzió

ArdayFarmosi

Aerob fittség mérés
Kardio-respiratorikus
állóképesség mérése. (Elsődleges
fontosságú faktor.)

Statikus izomerő
(Másodlagos és harmadlagos
fontosságú faktorok)

Dinamikus izomerő
Vázizomzat fittségének
mérése.
(Elsődleges fontosságú faktor.)

Izomerő állóképesség
Vázizomzat fittségének
mérése.
(Elsődleges fontosságú faktor.)

- nem méri

—Markoló-erő
—Függés hajlított
karral
—Helyből
távolugrás
—Függőleges
felugrás
—Kétkezes dobás
fej
fölött
hátra
izomerő
állóképesség
—Hanyattfekvésből
felülés
térdérintéssel
(30, 45 és 60 mp-

EUROFIT

HUNGAROFIT

— Állóképességi ingafutás
— Kerékpár - ergométer teszt
(PWC /170)

— Cooper-teszt, futással
kocogással, vagy
úszással, vagy kerékpározással),
vagy
—6 percfutás/kocogás, vagy
— I mérföld (1609 m)
— 1.5 mérföld (2413 m), vagy
—2 mérföld (3218m), vagy
— 2000 m síkfutás, vagy
—3000m síkfutás
(Pulzusméréssel kiegészítve.)

—Kézi szorító erő
— Függés hajlított karral

nem méri

Helyből távolugrás
Helyből 5-ős sorozat ugrás
páros lábbal
— Kétkezes dobás fej fölött hátra
— Egykezes labdalökés helyből
—
—

—Helyből távolugrás

Dinamikus törzserő
Törzsizom állóképessége:
—Felülések
30 mp-ig
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Vázizomzat erőállóképességének mérése
—Mellső fekvőtámaszban
karhajlítás és nyújtás
—Hanyattfekvésből felülés
térdérintéssel
—Hason-fekvésből törzsemelés-

és leengedés
(A próbákat folyamatosan,
kifáradásig kell végezni a
maximális időtartam: 4 perc.)

ig)

Futási gyorsaság,
fürgeség
(Másodlagos fontosságú
faktor.)

Végtagmozás
Gyorsasága
(Harmadlagos fontosságú
faktor.)

Hajlékonyság
(Másodlagos fontosságú faktor.)

Egyensúly
(Harmadlagos fontosságú faktor)

—60 m-es
vágtafutás
—Ladba hordás
—Négyütemű
fekvő-támasz
—Szlalom futás

10 m-es ingafutás

nem méri

nem méri

—Lapérintés

nem méri

nem méri

—Csípőhajlékonyság:
ülésben előrenyúlás

Kiegészítő mérések közé
sorolja

-- Egyensúlyozás a
tornapad rögzítő
gerendáján

— Flamingó teszt

nem méri

—Testmagasság (cm)
—Testsúly (kg)
—Testzsírtartalom A négy
legfontosabb bőrredő mérése:
bicepszen, tricepszen, lapocka alatt
és a csípőn. Zsíreloszlás becslése
Derék - csípő arány)
— Mellkas-kerület
— Has-kerület
— Csípőkerület

—Testmagasság
—Testtömeg
—Csuklókerület
—Testzsírtartalom
A négy legfontosabb bőrredő
mérése: bicepszen,
tricepszen, lapocka alatt és a
csípőn.
Zsíreloszlás becslése
(Derék - csípő arány)
— Mellkas-kerület
— Has-kerület
— Csípőkerület

Antropometria
adatok
(Elsődleges fontosságú faktor.) Az
optimális testtömeg, ill. az attól
való esetleges eltérés
mértékének meghatározása.
Az optimális testösszetétel, ill. az
attól való esetleges eltérés
mértékének
meghatározása.

—Testmagasság
—Testtömeg

Nyugalmi pulzus
Alappulzus
— Alapvérnyomás
— Vitális kapacitás
—

Néhány élettani jellemző

—

Életviteli szokások
feltérképezése
(Elsődleges fontosságú faktor.)

Sport-életmód kérdőív (A
sportolási és a dohányzási
szokások feltérképezéséhez.)

A különösebb előképzettséget, anyagi ráfordítást nem igénylő „Hungarofit” motorikus
próbarendszer megfelelve a tudományosság kritériumainak (valódiság, megbízhatóság,
objektivitás) méri és értékeli:
1. Az optimális testtömeget és az attól való esetleges eltérést (kiegészítő vizsgálat),
2. Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket:
a). az aerob kapacitást, amely a kardio-respiratórikus rendszer állóképességének legjobb
mérőszáma (alapmérés). - Iskolánkban ezt kiegészítettük az anaerob kapacitás mérésével,
hogy árnyaltabb képet kapjunk a tanulók keringési rendszerének, terhelhetőségének
állapotáról.
b). azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi
tevékenységünk során a leggyakrabban használunk, és amelyek gyengeségei például a
tartási rendellenességek leggyakoribb okozói (alapmérés). - Ezt a mérési dimenziót is
kiegészítettük több próbával, a pontosabb eredmények érdekében.
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3. A fizikai fittség önmagában is értékelhető, de lényegesen megbízhatóbb az eredmény, ha
a fittség vizsgálatát kiegészítjük elsősorban egyéni vonatkozású edzésre, versenyzésre,
eredményességre, életvitelre, családi/szociális körülményekre jellemező információkkal, és
az elért teljesítményt annak tükrében értelmezzük.
A „Hungarofit rendszer mérési dimenziói és az azoknak megfelelő próbák közül az
iskolánkban alkalmazottak:
I. Az állóképesség mérése
1.1. Az aerob állóképessé mérése
Előre meghatározott táv megtételének idejével mért aerob állóképesség mérés (perc,
másodperc).
Cél: a táv lehető legrövidebb idő alatti teljesítése.
x

2000 m síkfutás

1.2. Az anaerob állóképesség mérése
Előre meghatározott táv megtételének idejével mért anaerob állóképesség mérés (perc,
másodperc).
Cél: a táv lehető legrövidebb idő alatti teljesítése.
x

600 m síkfutás

Előre meghatározott gyakorlat kötött idő alatt végrehajtott ismétléseinek számával mért
anaerob állóképesség mérés (darab) Cél: adott idő alatt a lehető legtöbb szabályos ismétlés
teljesítése.
x

4 ütemű fekvőtámasz (darab/l perc)

II. Általános testi erő, erő-állóképesség mérése
x

Helyből távolugrás, páros lábbal (cm) — a láb dinamikus erejének mérésére.

kiegészítve:
x

Súlypontemelkedés mérése (cm) — szintén a láb dinamikus erejének mérésére
(A két próba együtt árnyaltabb képet ad a láb dinamikus erejéről.

x

Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan, kifáradásig (db) — a
hasizmok erő-állóképességének mérésére.

x

Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés, folyamatosan, kifáradásig (db) — a
hátizmok erő-állóképességének mérésére.

x

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás, folyamatosan, kifáradásig (db) — a
vállövi- és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérésére.

x

Tömött labda-dobás hátra, két kézzel, a fej fölött (m, cm) - a váll- és a törzsizmok
dinamikus erejének mérésére.
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Kiegészítve:
x

Függésből húzódzkodás - folyamatosan, kifáradásig (db) — a vállövi- a kar- és a
hátizmok erő-állóképességének mérésére.

A kiegészítésekkel és a testsúly/testmagasság arányosításával együtt ez a 10 mérési
próba tökéletesen alkalmas a tanulók fizikai állapotának feltérképezésére, ezzel együtt az
elvégzett munka egy részének ellenőrzésére. (A testsúly, testmagasság mérés ennyi tanuló
esetén nagyon időigényes, ezért ezt nem szoktuk elvégezni. Iskolai szinten az arányosítás
nem kíván ekkora pontosságot, szabad szemmel is látható, hogy milyenek a testarányok)
Az adatok elemzése és az előző időszakkal való összevetés után egy azonnali visszajelzést
kapunk, ami utal az elvégzett munka eredményességére, vagy eredménytelenségére. Ez
alapján meg lehet határozni a további teendőket, az előrelépés lehetőségeit.

3.5 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma
értékelésének és minősítésének követelményei, a tanuló
teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének,
jutalmazásának, minősítésének formája
A tanulók munkájának értékelését - különös tekintettel a személyiségfejlődésre - a
tanulmányi munka, magatartás és szorgalom területén kell elvégezni. Az értékelésnek
rendszeresnek, szakszerűnek és következetesnek kell lenni. A tanulókkal a tanév első óráin
ismertetni kell az elvárásokat, a követelményeket és a témazáró dolgozatok számát,
várható idejét.
Lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak - képviselőiken keresztül -, hogy az
értékelési folyamatról véleményt mondjanak
x

Személyiségük, magatartásuk és viselkedésük fejlődését az osztályfőnök
negyedévente, az ellenőrző füzetbe történő beírással értékelje. Az értékelés a
házirend mellékleteként megjelenő - a tanuló által ismert - kritériumok alapján
valósuljon meg. Az értékelést a magatartás illetve szorgalom jeggyel kell elvégezni.

x

A tanulók tanulmányi előmenetelét a szakos kolléga végzi, szintén a mellékelt
irányelvek alapján. Az irányelvek külön rögzítik az írásbeli és a szóbeli
számonkérés és értékelés követelményeit. A tanulmányi előmenetelt az ötjegyű
skála alapján kell elvégezni, az osztályzat 1-5-ig terjedhet. Az értékelést mindig
egészítsük ki a hibák illetve az erények feltárásával.

A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítése
I.

MAGATARTÁS
Példás a tanuló magatartása (5)
a) Vállalt feladataival (osztályfőnöki, szaktanári stb. megbízatásaival)
azonosul, s azokat lelkesen, odaadóan teljesíti: a szó és tett egysége jellemzi.
b) Ha társaihoz, az osztály- és iskolaközösséghez való viszonyát
felelősségérzet jellemzi.
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c) Ha az adott évben fegyelmi büntetése nem volt (igazolatlan hiányzás, a
házirend megsértése).
Tantárgyi bukása egyetlen tárgyból sem lehet.
d) Ha a tanuláshoz való viszonya a képességeihez mérten példamutató, órai
magatartása fegyelmezett, kitartó munkára képes.
e) Ha tanáraival, iskolatársaival, a felnőttekkel szemben udvarias, tisztelettudó
mind az iskolában, mind az iskolán kívül, s ez az igényesség külső megjelenésében,
a használt hangnemben is tükröződik.
Ha megnyilvánulásait, tetteit őszinteség, becsületesség jellemzi. Olyan ember, akire
korrekt következetessége, nyíltsága alapján mindig lehet számítani. Emberi
tulajdonságaiért a közösség becsüli, teljesítményét elismeri.
Jó a tanuló magatartása (4)
a) A kapott megbízatásait kötelességtudóan, lelkiismeretesen teljesíti.
b) Ha felelősséget érez az osztály, illetve az iskola fegyelmezett, jó légkörének
kialakításáért. Iskolai versenyeken, vetélkedőkön részt vesz, dolgozik azok
sikeréért.
c) Ha súlyos fegyelmi büntetése nincs (az adott évben maximum osztályfőnöki
figyelmeztető).
d) Ha a tanuláshoz való viszonya általában jó.
e) Ha a tanáraival, a felnőttekkel szemben udvarias, tisztelettudó, igényes hangnem
és külső megjelenés jellemzi.
f) Álláspontját nem bántó módon hozza partnerei tudtára.
g) Ha iskolai és iskolán kívüli emberi tartásának összképe jó.
h) Ha igazolatlan óráinak száma nem haladja meg az 1-2 alkalmat vagy 6
órát.
Változó a tanuló magatartása (3)
a) Ha a rábízott feladatokat kénytelen, kelletlen vagy hiányosan teljesíti.
b) Ha esetenként súlyosabb vagy többször kisebb vétséget követ el a házirend és a
rendtartás szabályai ellen, s ezért fegyelmi büntetése volt az adott évben
(osztályfőnöki, igazgatói intés).
c) Ha külső megjelenése vagy hangneme kifogásolható.
d) Ha a közösséget érintő kérdésekben közömbös, bomlasztó, s ezzel károsan hat az
egységes szellem, a jó légkör kialakulására.
e) Ha hibáit nem ismeri el, s nem igyekszik helyes irányban változtatni
magatartásán.
Rossz a tanuló magatartása (2)
a) Ha kirívó vétség elkövetése miatt fegyelmi büntetése elérte vagy meghaladta az
igazgatói intés fokozatot.
b) Ha az órai munkát viselkedésével rendszeresen hátráltatja.
c) Ha tanáraival, diáktársaival szemben meg nem engedhető hangot
használ.
d) Szembehelyezkedik az iskola és az osztályközösség munkáját, rombolóan hat
környezetére.
e) Tanárai és társai ismételt figyelmeztetése ellenére nem mutat javulási szándékot.
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II.

SZORGALOM
Példás a tanuló szorgalma (5)
a) Vállalt feladataival (osztályfőnöki, szaktanári stb. megbízatásaival azonosul, s
azokat lelkesen, odaadóan teljesíti: a szó és tett egysége jellemzi.
b) Képességeihez mérten öregbíti iskolája hírnevét (országos, megyei tanulmányi
versenyen, kulturális, sportversenyeken, csoportokban, egyesületekben) nem puszta
részvételével, hanem kemény munkát kívánó felkészülés alapján.
c) Tantárgyi bukása egyetlen tárgyból sem lehet.
d) Ha a tanuláshoz való viszonya képességeihez mérten példamutató, órai
magatartása fegyelmezett, kitartó munkára képes.
Jó a tanuló szorgalma (4)
a) A kapott megbízatásait kötelességtudóan, lelkiismeretesen teljesíti.
b) Ha a tanuláshoz való viszonya általában jó.
c) Ha kötelezettségeit teljesíti, de nem törekszik teljességre, megelégszik a még
megfelelő megoldással.
d) Ha elégséges osztályzatainak száma az ötöt nem haladja meg, és az elégséges
érdemjegyet nem hanyagság miatt kapta.
Változó a tanuló szorgalma (3)
a) Ha a rábízott feladatokat kénytelen, kelletlen vagy hiányosan teljesíti.
b) Ha a feladatait elsősorban kényszerítő hatásnak köszönhetően teljesíti.
c) Ha az elégséges osztályzatainak száma az ötöt meghaladja.
d) Ha az adott félévben egy tárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.
Hanyag a tanuló szorgalma (2)
a) Ha feladatait csak kényszerítő hatások következtében teljesíti.
b) A feladatainak teljesítésére többször kell pótlásra utasítani.
c) Ha elégtelen érdemjegyeit (félévi, év végi) hanyagság miatt kapja.
d) Ha feladatainak teljesítését megtagadja.

A diagnosztikai értékelést alapvetően a tanulók indulási szintjének megállapítására,
egy-egy nagyobb tematikus egység kezdetén használhatjuk. A tanulók ismereteiről,
képességeiről és készségeiről így szerzett információk alapján a későbbi tanulási-tanítási
folyamat jobban irányítható és szervezhető. Ilyenkor az értékelés alapvető célja az lehet,
hogy megismerjük tanulóink előismereteinek hiányosságait és erre fel is hívjuk
figyelmüket.
A folyamatjellemzésre is alkalmas értékelést alapvetően a tanulás-tanítás
folyamatában az éppen aktuális tudásszint megállapítására használhatjuk. Ezen értékelési
mód elsősorban a tanítási módszereink eredményességéről ad tájékoztatást, s metodikai
fejlesztésre serkent. Az érdemjegyek megállapítását célszerű személyre szabott szöveges
értékeléssel is kiegészíteni.
Az összegző értékelés elsősorban egy-egy tematikus egység végén vagy a
jellegzetes csomópontoknál alkalmazható. Alapvető célja a tanulók közötti tudásbeli
különbségek feltárása és azok érdemjeggyé történő átalakítása. Ezen értékelési mód relatív
képet fest a tanulók ismereteiről, képességeiről és készségeiről, ill. tájékoztatást nyújt a
szaktanár, valamint a pedagógiai folyamaton kívül állók számára.
A pedagógiai folyamat gyakorlatában az osztálynaplóban tanulóként félévenként
heti egy órában tanított tantárgy esetén minimálisan két osztályzat, egyébként legalább
három osztályzat rögzítése szükséges. Év végén a teljes tanévre vonatkozó osztályzatokat
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figyelembe vesszük. Az egész évfolyamot érintő felméréseket ill. a kötelezően előírt
témazáró dolgozatokat előre bejelentjük, ill. az osztály várható terhelésével egyeztetjük.
Kívánatosnak tartjuk a szóbeli számonkérés részarányának növelését. Az írásbeli
feleltetéseknél törekszünk a számítógéppel szerkesztett, áttekinthető tesztlapok készítésére,
annak objektív értékelésére.
Az 5 fokú osztályozás ajánlott követelményei írásbeli feladatoknál:
91-100%
76-90 %
61-75%
41-60%
40-0%

5 /jeles/
4 /jó/
3 /közepes/
2 /elégséges/
1 /elégtelen/

Megjegyzés: Az ajánlott skálától az egyes tantárgyaknál munkaközösségi egyeztetés
alapján lehet eltérni. Tesztfeladatoknál a követelmények szigoríthatók.
Szóbeli feleltetésnél:
5 /jeles/:

kiválóan, önállóan, esetleg kisebb segítő kérdésekkel
ismeretanyag, logikusan és hiánytalanul megadott válaszok,

előadott

4 /jó/:

összefüggően, jól felépített és előadott ismeretanyag, az összefüggések kis
hányadára a tanuló csak tanári segédlettel emlékszik,

3 /közepes/:

akadozva előadott ismeretanyag, a tanuló összefüggő feleletre nem
képes, a tények többségét felsorolja, az összefüggések kisebbik hányadát
segítő kérdések alapján felismeri a tanuló,

2 /elégséges/: nehézkesen és igen hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többségét
segítő kérdésekre fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni,
közöttük összefüggéseket feltárni nem képes a tanuló,
1 /elégtelen/: elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények 50%-át sem tudja még segítő
kérdésekre sem felidézni a tanuló.
A fenti kritériumok ajánlások, azok betartása az egységes értékelés következetes
alkalmazását segíti. A követelményeket munkaközösségenként ill. tantárgyanként
egységesítjük.
A tanuló érdemjegyeiről, tantárgyi előrehaladásáról a szaktanár és az osztályfőnök
az ellenőrző könyv, kivételes esetekben levél útján írásban, a fogadóórákon és a szülői
értekezleteken szóban tájékoztatja a szülőket.
Tanulók jutalmazásának elvei:
1. Szaktárgyi dicséretet az a tanuló kaphat, aki adott tantárgyból kiemelkedő
teljesítményt nyújtott. Az adott tantárgyat tanító pedagógus döntési kompetenciája.
2. Osztályfőnöki dicséretben részesíthető az a tanuló, aki iskolai szintű eredményével, az
iskolai rendezvényeken való részvételével vagy kiemelkedő közösségi munkájával az
osztály elé példaként állítható.
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3. Igazgatói dicséretben részesül a tanuló (vagy tanulóközösség), ha megyei szintű
teljesítményével vagy kiemelkedő közösségi munkájával az iskola tanulói elé példaként
állítható.
4. Nevelőtestületi dicséretet kap a tanuló, ha tanulmányi eredménye meghaladja a 4,5
átlagot. Ehhez a dicsérethez legalább jó magatartás és a szorgalom példás minősítése
szükséges. Nevelőtestületi általános dicséretet kaphat a tanuló kitűnő tanulmányi
eredményéért és elismerésre méltó közösségi munkájáért. Ehhez a dicsérethez példás
magatartás és a szorgalom szintén példás minősítése szükséges.
5. Az iskola Aranykönyvébe jegyezheti be a nevét az a tanuló, aki középiskolai
tanulmányai alatt minden évben példás szorgalmával, 4,0 feletti tanulmányi átlagával és a
szakmai versenyeken való eredményes részvételével bizonyította kiválóságát. (A szakmai
versenyek sikerességének kritériumait a szakmai közösségek dolgozzák ki.)
6. Az iskola LEG-LEG-LEG elismerését kaphatja az a tanuló, aki 4,5 feletti tanulmányi
átlagot ért el, e mellett akár tanulmányi versenyeken, akár sportversenyeken, vagy
mindkettőn kiemelkedően szerepelt. A díjazott személyéről az osztályfőnökök javaslatára a
tantestület dönt, a díjat a szülői munkaközösség adja át. Minden évben csak egy tanulónak
adományozható.

3.6 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az iskolák eddig is sokat tett a szociális hátrányok enyhítéséért.
A törvényalkotó most arra ösztönzi a tantestületeket, hogy külön is végiggondolják és
rendszerbe foglalják azokat a tevékenységi formákat, amelyek a szociális hátrányokkal
küzdő fiatalok feltérképezése, problémáik megismerése.
A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységi formák enyhítik iskolánkban:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Beilleszkedés segítése
Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
Nívócsoportos oktatás
Felzárkóztató órák, illetve konzultációs lehetőség
Továbbtanulás irányítása, segítése
Diákétkeztetés
Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek
(számítógép) egyéni vagy csoportos használata
A nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolata
A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése
Családlátogatás: osztályfőnök és ifjúságvédelmi felelős
Tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek, tartós tankönyv, ingyenes tankönyv
Étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek
Kollégiumi elhelyezés
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége
Szoros kapcsolat a Polgármesteri Hivatallal és a Gyermekjóléti Szolgálattal annak
érdekében, hogy a szociális hátrányban lévő tanulók minél hamarabb
támogatásban részesüljenek.
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3.7 Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
3.7.1 Környezeti nevelési program
Az iskola feladata, hogy segítse a tanulókat a környezettel harmonikus életvezetési
képességek kialakulására, segítsen a környezeti problémák felismerésében, kezelésében,
fejlessze felelősségérzetüket és törekedjen arra, hogy a környezettel kapcsolatos nézeteik
az erkölcsi alapelvek szintjére emelkedjenek.

3.7.2 A környezeti nevelés alapelvei:
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése.
A környezeti nevelés – a természet, s benne az emberi társadalom – harmóniájának
megőrzését, fenntartását célozza.
A környezeti nevelés tartalma kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének
biztosítására irányul.
A környezeti nevelés kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember – természet kapcsolat
bemutatására és formálására, egyben elősegíti a környezeti – és egészségtudatosság
erősödését. A pedagógiai gyakorlatban kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a társas
készségek fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is.
A környezeti nevelés minden pedagógus, illetve valamennyi iskolatípus és tantárgy
feladata. Az iskola legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók és a
családok, a szülők, a helyi közösség tagjai.
A környezeti nevelés célkitűzései:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rendszerszemléletre nevelés
Az alternatív problémamegoldó gondolkodás elsajátítása
A globális összefüggések megértése
A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása
A létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása
A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése
A szerves kultúra fontosságának tudatosítása a fenntartható fejlődésben

A tanár által kialakított környezet, az általa nyújtott viselkedés, mint az értékrend a
környezeti nevelés szempontjából is döntő. Az esztétikus rendezett környezet, a
mindennapi élet megszervezése segít az új környezetben való eligazodásban, és felkelti
vágyukat az iskolai élethez, a munkához nélkülözhetetlen tisztaság és rend iránt.
A környezetvédelem társadalmi megítélése, a környezeti kérdésekkel összefüggő
közfelfogás az elmúlt években jelentős változáson ment át, melynek eredményeképpen
erősödött a társadalom környezeti tudatossága.
Egyikünk sem lehet közömbös környezetével szemben, hiszen mindnyájunknak egyetlen
otthona van, a Föld.
A Rió-i nyilatkozat megfogalmazása szerint „mozgósítani kell a világ ifjúságának alkotó
erejét – átfogó közösségi szellem kialakításához a fenntartható fejlődés és a jobb jövő
érdekében”. Környezetünk jövője tehát az iskolapadokban dől el?! Kérdés és egyben
válasz is.
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A környezetvédelmi oktatás-nevelés, a környezetvédelmi tudat kialakítása tehát nagyon
fontos főleg a fiatal korosztálynál, hiszen a belső indítékok által motivált környezetvédő
cselekedet mindig hatékonyabb a külső kényszer hatásánál. Mindehhez egészséges
szemlélet, környezetkímélő életmód, és környezetfejlesztő cselekedet is szükségeltetik.
A környezeti tudatosság kialakítása, fejlesztése főleg az oktatási rendszeren keresztül
valósítható meg komplex programok segítségével.
Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik ugyan a tantárgyak óráira, de a feladatok
zömét mégiscsak e keretek között valósítjuk meg. Kétségbevonhatatlan, hogy a
természettudományi tárgyaknak (Földünk és környezetünk, Biológia, Kémia) igen nagy a
felelőssége, hiszen a környezeti nevelés egyik pillére. Ezen órák keretében ismernék meg a
tanulók a környezetvédelmi alapfogalmakat, alapelveket és összefüggéseiket.
Például: x
x
x
x
x
x
x
x

az élet tisztelete,
természetvédelem,
tájvédelem,
természeti értékek,
talaj-, víz- és levegővédelem,
biodiverzitás,
műemlékvédelem,
fenntartható fejlődés.

A Cserháti tagintézményben szorgalmazzuk, hogy minden pedagógus tekintse feladatának
a környezeti nevelést. Ugyanolyan alapvető feladata a társadalomtudományi, humán és a
testnevelés tárgyaknak is a környezeti tudat kialakítása. Valamennyi tantárgyba kerüljenek
be a szükséges környezeti nevelési ismeretek, készségek, értékek.
Különösen nagy lehetőség kínálkozik az osztályfőnöki órák keretein belül a következő
témák feldolgozására:
x
x
x

Osztálykirándulások, szakmai programok alkalmával tartsuk szem előtt
környezetünk tisztaságát, fokozott védelmét.
Védőnői előadás az egészséges életmódról, helyes táplálkozásról, káros
szenvedélyekről.
A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének csökkentése,
újrahasznosításának lehetőségei.

Részt veszünk a következő akciókban:
x Tájsebészet – illegális szemétlerakók feltérképezése, lefényképezése, bejelentése.
x Parlagfű irtása az iskola környezetében.
x A szelektív hulladékgyűjtő szigetek népszerűsítése, szakszerű használatának
megismertetése családi és baráti körben.
x A városban meghirdetett környezetvédelmi vetélkedőkre való nevezés és részvétel.
x Rendhagyó osztályfőnöki órák keretében a veszélyes hulladékok elhelyezési
problémájának megismerése – gyűjtőtelep megismerése igény szerint.
Elsősorban házon belül szervezhetők sikeres környezetvédelmi akciók, amelyek a tanulók
számára tudatosítják a hosszú távú, tágabb (országos, nemzetközi, globális) szemléletű
környezetvédelmi tevékenység, illetve környezettudatos életvitel fontosságát. Ennek
koordinálásában fontos szerepet tölt be az intézményben működő környezetvédelmi
szakkör.
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Az iskolában a szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan történik – az újrahasznosítható
műanyag flakonok külön gyűjtése.
Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, ennek betartása és betartatása mindenki
számára kötelező érvényű.
A szakmai oktatásban hangsúlyt a környezetterhelés csökkentése, valamint a helyi,
regionális, nemzeti és globális környezetvédelmi problémák.
Az Európai Unióhoz csatlakozott országok számára az egyik legösszetettebb problémát a
környezetvédelemmel összefüggő feladatok jelentik. Az EU-s integrációban való részvétel
szempontjából rendkívül fontos a modern intézményes környezetvédelem, és abban az
ifjúság részvétele.
A környezetvédelmi program megvalósításához a Diákönkormányzat együttműködésére is
számítunk.
Napjainkban sokan állítják magukról, hogy „környezetvédők”. E jelző azonban nem csak
együttérzést, hanem tudatosan, rendszeresen végzett tevékenységet is jelent. Ennek
szellemében állítottuk össze környezetvédelmi programunkat.

3.8 Otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározása
Házi feladatot adunk a tanulóinknak, mivel fontosnak tartjuk a házi feladat
pedagógiai, szociális és egyéb hatásait. Úgy véljük, hogy az iskolán kívüli munka javítja a
tanulói motivációt, fejleszti a készségeket, és – bizonyos esetekben – egyértelműen javítjanöveli a tanulói teljesítményt is. Az egyes pedagógusok közötti különbségek legfeljebb
abból adódnak, hogy ki hányszor, mennyi és milyen feladatokat ad tanítványainak.
A házi feladatokkal az egyes tantárgyak elsajátításának megkönnyítésére törekszünk,
az otthonra kijelölt tanulmányok révén inkább az iskolai, a tanórai munkához adunk
segítséget.
A tanulóinknak szakszerű, szakmai útmutatást adunk házi feladataik elkészítéséhez,
otthoni tanulásukhoz, valamint hogy az iskolában hogyan ellenőrizzük, illetve
osztályozzuk azokat, és hogy melyek a tanárok legfontosabb kötelezettségei ezen a téren.
Lehetőség szerint a házi feladatban is figyelembe vesszük a tanulók képességeit, valamint
hogy a tanulóknak mindig elegendő idő álljon rendelkezésére az adott feladat elkészítésére.
Általában háromféle szándékkal választjuk ki az otthon elvégzendő tennivalókat:
x erősíteni kívánjuk az órákon megtanultakat,
x fejleszteni akarjuk adott témában a tanulók különféle készségeit,
x az új anyagot kívánjuk a feladattal előkészíteni.
A házi feladatok elsősorban akkor tudnak számottevő mértékben hozzájárulni a
teljesítmény-növekedéshez, ha a szaktanár megfelelően előkészítette, és megvannak a
sikeres teljesítésükhöz szükséges faktorok:
x külső tényezők (a szociokulturális háttér, a tantárgy, illetve az
osztályfokozat);
x ún. „osztálytermi” faktorok (szemléletmód, szemléltetőanyaggal való
ellátottság);
x otthoni-közösségi faktorok (szótárak, számítógép és külön tanulóasztal
birtoklása).
Hasznos a könyvtári gyűjtőmunka házi feladatban történő alkalmazása:
x megfelelő alapokat ad az élethosszig tartó tanuláshoz;
x gondoskodni tud a tanuláshoz szükséges forrásokról;
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x gondoskodni képes a tanuláshoz szükséges segítőkről.
Amennyiben a szülők maguk is részt kívánnak venni gyermekeik otthoni
felkészülésében, abban az esetben az iskolának tanácsokat, útmutatást kell adnia azért,
hogy a feladatok elkészítésében érdemi segítséget tudjanak adni gyermekeiknek, illetve
hogy maguk is ellenőrizni tudják az otthoni tanulmányi munkát. Ebben az esetben a házi
feladatok elkészítése lényegében háromcsatornás partnerség kialakulását eredményezi:
vagyis lehetőséget ad a tanárok, tanulók és a szülők folyamatos együttműködésére. Ez
pedig olyan fontos feladat, hogy az iskoláknak – mint intézményeknek – és a tanároknak
személyesen is segítséget kell adniuk a szülőknek ahhoz, hogy megismerjék a mai – az ő
diákkorukban alkalmazott módszerektől igencsak eltérő – pedagógiai gyakorlatot,
megismerjék az erre alkalmas eszközök használatát, elsajátítsák a segítés legfontosabb
módszereit.
Minél több időt fordítanak egy családban, otthon, tanulással összefüggő
tevékenységekre – például olvasásra –, annál eredményesebb lesz a tanuló az iskolában
A szaktárgyi házi feladattal kapcsolatos mennyiségi és minőségi mutatókat a
szaktárgyi programok tartalmazzák

3.9 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
3.9.1 I. A helyi tantervekhez alkalmazható tankönyvek, tantárgyi segédletek,
és eszközök kiválasztásának elvei:
1.
x
x
x
x
x
x
x
x

Tankönyvek, munkafüzetek:
a tankönyv szellemisége feleljen meg a tanterv cél és követelményrendszerének,
tartalmazza a tananyag fő fejezeteit,
a törzsanyagon kívül tartalmazhatja az emeltszintű érettségi tananyagtartalmát is,
didaktikai felépítése, nyelvezete, kép, ábra, rajz és táblázat anyaga segítse a tanuló
önálló munkáját a tananyag elsajátításában,
lehetőleg tartalmazzon rendszerező, alkalmazó, ellenőrző kérdéseket, gyakorló
feladatokat,
kiegészítő egységként esetenként rendelkezzen tanári és tanulói munkafüzettel,
gerinctankönyvként tartalmazhatja több évfolyam tantervi anyagát is,
bizonyos esetekben (nyelvkönyvek) feleljen meg a tartós tankönyv elvárásainak.

2. Oktatási segédanyagok, munkafüzetek, digitális adathordozók:
x segítse a tantervi célok és feladatok elsajátításának, begyakorlásának megvalósulását,
x tegye lehetővé a problémamegoldó gondolkodás, az önálló tanulás, információgyűjtés,
felkészülés gyakorlását,
x nyújtson lehetőséget a frontális tanórai munka mellett a csoportmunka
megszervezésére,
x használatához kapcsolódjon korszerű információhordozó (CD-DVD), taneszköz,
szemléltető eszköz.
3.
x
x
x
x

Oktatástechnikai eszközök, taneszközök:
alkalmazásával valósuljon meg a kívánt didaktikai cél,
tanári, tanulói bemutató vagy gyakorló eszközként funkcionáljon,
több szakmacsoport képzési programjában is felhasználható legyen,
moduláris építésű legyen,
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x
x
x
x
x

tartalmazza a fejlesztés, bővítés lehetőcégét,
bizonyos esetekben számítógéphez is csatolható legyen,
többszöri felhasználásra legyen alkalmas, bírja a használatával járó igénybevételeket,
egyszerű, könnyen kezelhető, telepíthető kivitelben készüljön,
esztétikus kivitel jellemezze.

3.9.2 II. A helyi tantervi program végrehajtásához szükséges oktatástechnikai
és taneszköz jegyzék:
x
x
x
x

x
x
x

1. Oktatástechnikai anyagok, eszközök:
Tantermek, szaktantermek oktatástechnikai eszközökkel történő felszerelése: a
fejlesztési programnak megfelelően törekszünk a tantermekben írásvetítőt, projektort,
aktív táblát elhelyezni. Néhány tanterem tartalmaz, televíziót és videó lejátszót.
Az idegen nyelvi képzéshez, valamint a közismereti tárgyak csoportbontásban történő
alkalomszerű tanításához külön számítógépterem áll a tanulók rendelkezésére, központi
tanári vezérlési lehetőséggel.
Az információhordozók készítése és beszerzése folyamatos: CD, DVD lemezek,
audiovizuális-, multimédia anyagok, számítógépes oktatóprogramok.
A munkaközösségek illetve tanárok munkáját könyvtár, műszaki könyvtár, külső(internetre), és belső hálózatba kötött számítógépek, másológépek segítik.
2. Taneszközök:
A közismereti és szakmai tantárgyak tanításához a központi taneszköz jegyzékben
megjelölt felszerelési anyagok állnak rendelkezésünkre.
A műhelyek, laboratóriumok, felszereltsége megfelel az általános tantervi, és a
tantárgyi utasításokban közölt eszközjegyzéknek.
Az új képzési, szakképzési profilok taneszköz-, és tananyag fejlesztése folyamatos
feladat.

A mellékletben:
Az intézmény munkaközösségei által választott tankönyvek,
oktatástechnikai eszközök és anyagok jegyzéke megtalálható.

3.10 A középszintű érettségi vizsga témakörei
3.10.1 Kötelező érettségi tárgyak
Magyar nyelvből
Ember és nyelv
Kommunikáció
A magyar nyelv története
Nyelv és társadalom
A nyelvi szintek
A szöveg
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munkafüzetek,

A retorika alapjai
Stílus és jelentés
Magyar irodalomból
Szerzők, művek
Életművek
Portrék
Látásmódok
A kortárs irodalomból
Világirodalom
Színház- és drámatörténet
Az irodalom határterületei
Regionális kultúra

Tételek száma
6
4
3
1
2
2
1
1
20 tétel

Történelemből
1. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
2. Népesség, település, életmód
3. Egyén, közösség, társadalom
4. Modern demokráciák működése
5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés
7. Szabad (problémaközpontú) témakör
Matematikából
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
Halmazok: Halmazműveletek
Számosság, részhalmazok
Matematikai logika
Kombinatorika, gráfok
2. Számelmélet, algebra
Számhalmazok: oszthatóság, számrendszerek
Hatvány, gyök, logaritmus
Nevezetes azonosságok
Arányosság
Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek
Középértékek
3. Függvények, az analízis elemei
Egyváltozós valós függvények
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Sorozatok
4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria
Elemi geometria
Geometriai transzformációk
Síkbeli és térbeli alakzatok
Vektorok
Trigonometria
Koordinátageometria
Kerület, terület
Felszín, térfogat
5. Valószínűségszámítás, statisztika
Angol és német nyelvből
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika

3.10.2 Választható érettségi tárgyak
Fizikából
1. Mechanika
1.1. Newton törvényei
1.2. Pontszerű és merev test egyensúlya
1.3. Mozgásfajták
1.4. Munka, energia
1.5. A speciális relativitáselmélet elemei
2. Termikus kölcsönhatások
2.1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
2.2. Hőtágulás
2.3. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között)
2.4. Az ideális gáz kinetikai modellje
2.5. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban
2.6. Kalorimetria
2.7. Halmazállapot-változások
2.8. A termodinamika II: főtétele
3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás
3.1. Elektromos mező
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3.2. Egyenáram
3.3. Az időben állandó mágneses mező
3.4. Az időben változó mágneses mező
3.5. Elektromágneses hullámok
3.6. A fény mint elektromágneses hullám
4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás
4.1. Az anyag szerkezete
4.2. Az atom szerkezete
4.3. Az atommagban lejátszódó jelenségek
4.4. Sugárvédelem
5. Gravitáció, csillagászat
5.1. A gravitációs mező
5.2. Csillagászat
6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek
6.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei
6.2. Felfedezések, találmányok, elméletek
Informatikából
I. Általános informatika középszintű érettségi vizsga témakörei:
x Információs társadalom
x Informatikai alapismeretek – hardver
x Informatikai alapismeretek – szoftver
x Szövegszerkesztés
x Táblázatkezelés
x Adatbázis kezelés
x Információs hálózati szolgáltatások
x Prezentáció és grafika
x Könyvtárhasználat
Biológiából
Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága
Vírusok, prokarióták és egysejtű eukarióták.
Az állatok teste és életműködései
A növények teste és életműködései
A gombák teste és életműködései
Az életközösségek általános jellemzői
Az élettelen környezeti tényezők és ezek változásai
Az élő környezeti tényezők
Az életközösségek anyag- és energiaforgalma
A természetes és mesterséges életközösségek
Az élővilág törzsfejlődése
Az evolúció alapjai és bizonyítékai
Az evolúció lehetséges folyamata
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Az ember evolúciója
A jelenkori bioszféra
A sejtek felépítése és működése
A sejtek felépítése és anyagcseréje
A szaporodás és öröklődés sejttani alapjai
Az ember életműködései és az életműködések szabályozása
A bőr és a mozgás
A táplálkozás
A légzés
A keringési rendszer
A kiválasztás
Az idegrendszer
Az immunitás
A hormonális szabályozás
Az érzékelés
Az ember szaporodása és egyedfejlődése
Az öröklődés alapjai
Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése
Több tulajdonság egyidejű öröklődése
A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai
Általános egészségügyi ismeretek
Gépészeti alapismeretekből
A műszaki ábrázolás alapjai
Ábrázoló geometriai alapismeretek
Géprajzi alapismeretek alkalmazása
Mechanika
Merev testek statikája
Szilárdságtan
Gépelemek
Kötőgépelemek, kötések
Rugók és lengéscsillapítók
Csövek, csőszerelvények
Tengelyek, csapágyazások
Tengelykapcsolók és fékek
Nyomatékátszármaztató hajtások, súrlódó- és kényszerhajtások
Hajtóművek
Anyagismeret
Fémtani alapismeretek
Fémes szerkezeti anyagok
Nemfémes szerkezeti anyagok
Megmunkálások
Forgácsnélküli megmunkálások
Hőkezelések
Hegesztés
Forrasztás
Műanyagok megmunkálása
Villamosságtani ismeretek
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Elektrotechnikai, elektronikai alapfogalmak
Transzformátorok
Egyenáramú- és váltakozó áramú villamos forgógépek
Ember és környezete
Környezetvédelmi és egészségvédelmi alapfogalmak
Munkakörnyezet, ergonómia
Elektronikai alapismeretekből
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Villamos alapfogalmak
Egyenáramú hálózatok alaptörvényei
A villamos áram hatásai
Energiaforrások
Villamos erőtér
Mágneses erőtér
Szinuszos mennyiségek – Váltakozó áramú áramkörök
Többfázisú hálózatok
Villamos gépek
Passzív elektronikai áramkörök
Félvezető áramköri elemek
Tranzisztoros alapáramkörök
Alapáramkörök alkalmazásai
Impulzustechnikai alapáramkörök
Digitális alapáramkörök

Egyéb foglakozások szervezésének rendje
Az iskola a tanulói számára mindegyik oktatott tantárgyakból középszintű érettségi vizsgát
szervez, azoknak a kik a törvény által előírt tantárgyi követelményeket teljesítik.
Az érettségi vizsgára történő eredményes felkészülés céljából 11-12. évfolyam számára
szakköröket szervez. Ezen felkészítő szakkörökre való jelentkezés, igények felmérése a
tízedik évfolyamon történik. Nagyszámú jelentkezés esetén, párhuzamosan indított
szakköröknél tanárválasztás lehetőségét biztosítjuk tanulóink számára.

3.11 Az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása
az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe
A szakközépiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai orientáció
és szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajátított ismereteket hány tantárgy keretei
között értékelik és minősítik, továbbá moduláris oktatás esetén az egyes modulok
értékelését és minősítését.
A több modulból álló tantárgy esetében a továbbhaladás feltétele: a legalább kettes
érdemjegy megszerzése minden modulból. Bármelyik modul elégtelen, a tantárgy
érdemjegye is elégtelen.
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3.11.1 Elektronika szakmacsoport
Tantárgyai és a modulok beszámítása a tantárgyi jegybe:
9. évfolyam:
Elmélet:
Műszaki pályák világa
Anyagismeret
ELEKTROTECHNIKA 100%
Elektrotechnika
Gyakorlat:
Anyag-megmunkálási alapgyakorlatok
30%
Villamos alapgyakorlatok
70% ALAPGYAKORLAT
10. évfolyam:
Elmélet:
Műszaki rajz és vizuális kultúra
Elektrotechnika
Gyakorlat:
Elektrotechnikai alapgyakorlatok
Elektrotechnikai alapmérések

100%
100%
70%

ELEKTROTECHNIKAI
GYAKORLAT

11. évfolyam:
Elmélet:
Elektronika alapjai
Gyakorlat:
Elektrotechnikai alapmérések
Elektronikai alapmérések
Elektronikai alapgyakorlatok

100%
10%
20%
70%

ELEKTRONIKAI
GYAKORLAT I.

12. évfolyam
Elmélet:
Elektronika alapjai
Gyakorlat:
Elektronikai alapmérések
Elektronikai alapgyakorlatok

100%
30%
70%

ELEKTRONIKAI
GYAKORLAT II.

3.11.2 Gépész szakmacsoport
Tantárgyai és a modulok beszámítása a tantárgyi jegybe:
9. évfolyam:
Elmélet:
Műszaki ábrázolás alapjai
100%
Gyakorlat:
Műszaki ábrázolási gyakorlatok
70%
Információ- és adatgyűjtési gyakorlatok 30%

GÉPÉSZETI ALAPISM.
GYAKORLAT

10. évfolyam:
Elmélet:
Anyagismeret
100%
Gyakorlat:
Anyag-megmunkálási gyakorlatok 100% GÉPÉSZETI GYAKORLAT I.
11. évfolyam:
Elmélet:
Mechanika
Anyag- és gyártásismeret
Géprajz
Az ember és környezete
Gyakorlat:
Gépészeti mérések
Géprajz gyakorlatok

30%
30%
30%
10%
30%
70%

12. évfolyam
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GÉPÉSZETI ISM I.

GÉPÉSZETI GYAK. II.

Elmélet:

Gyakorlat:

Gépelemek
Alkalmazott számítástechnika
Elektrotechnika
Gépi forgácsolási alapgyakorlatok
Szerelési alapgyakorlatok

60%
20%
20%
50%
50%

GÉPÉSZETI ISMERETEK II
GÉPÉSZETI GYAKORLAT

III.

3.11.3 Informatika szakmacsoport
9. évfolyam:
Elmélet:
A műszaki pályák világa
Anyag- és eszközismeret
Gyakorlat:

ANYAG- ÉS ESZKÖZISMERET

Számítástechnikai gyakorlatok I.

SZÁMTECH. GYAKORLAT

10. évfolyam:
Elmélet:
Műszaki ábrázolás és képfeldolgozás alapjai
MŰSZAKI
ÁBRÁZOLÁS, MULTIMÉDIA
Számítógép-programozás I.
Gyakorlat:
Kép- és hangfeldolgozás, multimédiás alkalmazások
Számítógép programozási gyakorlatok I.
PROGRAMOZÁS I.
11. évfolyam:
Elmélet:
Számítógép-programozás II.
Gyakorlat:
Számítógép programozási gyakorlatok II.

PROGRAMOZÁS II.

12. évfolyam
Elmélet:
Számítógép-programozás III.
PROGRAMOZÁS III.
Adatbázis-kezelés
ADATBÁZIS-KEZELÉS
Gyakorlat:
Számítógép programozási gyakorlatok III.
Hardverismeret és gyakorlat (A)
HARDVERISMERET

3.11.4 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök
kiválasztásának elvei
1. Tankönyvek, munkafüzetek:
x a tankönyv szellemisége feleljen meg a tanterv cél és
követelményrendszerének,
x tartalmazza a tananyag fő fejezeteit,
x a törzsanyagon kívül tartalmazhatja az emelt szintű érettségi tananyagtartalmát
is,
x didaktikai felépítése, nyelvezete, kép, ábra, rajz és táblázat anyaga segítse a
tanuló önálló munkáját a tananyag elsajátításában,
x lehetőleg tartalmazzon rendszerező, alkalmazó, ellenőrző kérdéseket, gyakorló
feladatokat,
x kiegészítő egységként esetenként rendelkezzen tanári és tanulói munkafüzettel,
multimédiás melléklettel,
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x
x

gerinctankönyvként tartalmazhatja több évfolyam tantervi anyagát is,
bizonyos esetekben feleljen meg a tartós tankönyv elvárásainak.

2. Oktatási segédanyagok, munkafüzetek, digitális adathordozók
x segítse a tantervi célok és feladatok elsajátításának, begyakorlásának
megvalósulását,
x tegye lehetővé a problémamegoldó gondolkodás, az önálló tanulás,
információgyűjtés, felkészülés gyakorlását,
x nyújtson lehetőséget a frontális tanórai munka mellett a csoportmunka
megszervezésére,
x használatához kapcsolódjon egyszerű információhordozó (CD, DVD),
taneszköz, szemléltető eszköz.
3. Oktatástechnikai eszközök, taneszközök:
x alkalmazásával valósuljon meg a didaktikai cél,
x tanári, tanulói bemutató vagy gyakorló eszközként funkcionáljon,
x több szakmacsoport képzési programjában is használható legyen,
x moduláris építésű legyen,
x bizonyos esetekben a számítógéphez is csatlakoztatható legyen,
x többszöri felhasználásra legyen alkalmas, bírja a használatával járó
igénybevételeket,
x egyszerű, könnyen kezelhető, telepíthető kivitelben készüljön,
x esztétikus kivitel jellemezze.
Az iskola a törvény által jogosult tanulók számára a tankönyvek térítésmentes
igénybevételét, a következő módon biztosítja:
A tanulók saját tulajdonába kerülnek a következő kiadványok:
- német nyelvi munkatankönyv
- angol nyelvi munkafüzet
- magyar nyelvtan munkafüzet
Minden más, a hivatalos tankönyvjegyzék alapján megrendelt kiadványt, a tanulók az
iskolai könyvtárból kölcsönzik, és azt kötelesek megfelelő állapotban visszajuttatni.

3.11.5 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és
választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai
Az előírt tananyagot és követelményeket a kerettanterv, valamint az érettségi
vizsgakövetelmények alapján.
Iskolai oktatásunk legfőbb célja tanulóink felkészítése a sikeres érettségire,
valamint a használható idegen nyelvi és informatikai kompetenciák kialakítása.
A képességek mielőbbi fejlesztését a 9-10. évfolyamon, a történelem, a matematika
tantárgyak óraszámának növelésével biztosítjuk. A képességek fejlesztését segíti a
csoportbontásban történő oktatás is. Ezen célok elérése érdekében a szabadon tervezhető és
nem kötelező órák számát maximálisan felhasználjuk. A 9-10. évfolyamon az idegen nyelv
tanulását igény szerint szakköri formában is támogatjuk, ha célja sikeres nyelvvizsgabizonyítvány megszerzése, előrehozott érettségi letétele vagy második idegen nyelv
elkezdése/folytatása.
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Középszintű érettségire készít fel az iskola a magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, idegen nyelv kötelező tárgyakon kívül informatikából (9-10. évfolyamon
megnövelt óraszámban), fizikából, valamint szakmacsoportos alapozó tárgyakból. A 11.
évfolyamtól választható biológiából és földrajzból is középszintű érettségire történő
felkészítés. A kerettantervi ajánláshoz képest megnövelt óraszámban biztosítjuk a
felkészülést idegen nyelvből, matematikából valamint fizikából a középszintű érettségi
sikeres letétele érdekében.
Emelt szintű felkészítést biztosítunk a kötelező érettségi tárgyakon felül a tanuló
választása alapján fizikából, informatikából valamint a szakmacsoportos alapozó
tantárgyakból.
Egyéb képzések szakköri órák keretein belül folynak.
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3.11.6 SZAKKÖZÉPISKOLA HETI ÓRATERVE 2013/2014-ES TANÉVTŐL
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
54 523 02 Elektronikai technikus
54 523 04 Mechatronikai technikus
54 525 02 Autószerelő
54 523 05 Távközlési technikus
Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola
Tantárgyak

9. évf. 10. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Művészetek*
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szakmai tárgyak órakerete,
amelyből 1óra (szakmai irányú
képzésre) szabadon tervezhető**
Rendelkezésre álló órakeret

11. évf. 12. évf.

4
4
4

4
4
4

4,5
4
4

4,5
4
4

2,5

2

3

3

2,5
2
2
2
5
1

2
2
1
1
1
2
5
1

1
2
2,5
5
1

1
1,5
5
1

6

7

8

11

35

36

35

35

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra
és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek
órakerete.
**A szakképzési kerettantervek alapján, ágazatonként különböző tartalommal.

! Magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül 2 altantárgy van az alábbi óraszámi
bontásban:
9. évf.
3
1-1

- magyar nyelv és irodalom – irodalom
- magyar nyelv és irodalom – nyelvtan
(csop.bont.)

10. évf.
2
2-2

11. évf.
3
1,5-1,5

12. évf.
3
1,5-1,5

A magyar nyelv és irodalom tantárgy rendelkezésére álló óraszám 90%-át a kerettanterv a következőképpen
kezeli: 9. évfolyamon heti két nyelvtan és két irodalomórával, 10–12. évfolyamokon pedig heti 1 nyelvtan és
3 irodalomórával számol. Így a jelzett 90%-os aránnyal a kerettanterv a 9–10. évfolyamon összesen 260 órát,
a 11–12. évfolyamon pedig összesen 242 órát fed le.
A 9. és 10. évfolyamos bontási arány felcserélése a két évfolyamon összességében lefedett órák számán nem
változtat!

! 10. évfolyamon a művészetek tantárgy az osztályban magyart és történelmet tanító
kollégák közt kerül kiosztásra 0,5-0,5 óra arányban.
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3.11.7 2004/2005-ös tanévtől az elektronika szakmacsoport helyi tanterve
9. Évfolyam

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Társadalomismeret és
etika
Idegen nyelv
Matematika
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Osztályfőnöki óra
Testnevelés és sport
Fizika
Földrajz
Biológia
Kémia
Informatika
Szakmacsoportos
alapozás
Elmélet
Gyakorlat
Tanulásmódszertan
Összesen:
Emelt szintű érettségire
felkészítés választható
magyar nyelv és
irodalom
történelem
matematika
idegen nyelv
informatika
fizika
szakmacsoportos
alapozás

10. Évfolyam 11. Évfolyam

12. Évfolyam

Óraszá
Óraszá
csb
csb.
csb. Óraszám
Óraszám csb.
m
m
.
2
1
2
1
2
3
3
3
3
2.5
2.5
2
3

5
4

5
4

5
3

1
1
2
2

2
3

5
3

1
1
2
2
1
2

1
4
4
1

4

1
2
2
1

3

2

2

4
2
2

2

3

2

5
2
3

31.5

12

31.5

4
4

4

1
2
3

10

6

8
3
5

10

10

8
3
5

10

30

14

30

14

2
2
1
1
2
1

2
2
1
1
2
1

2

2

10

Az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportokban javasoljuk továbbtanulásra
készülő tanulóinknak a matematika és fizika emelt szintű érettségire történő felkészülését.
Az emelt szintű érettségire való felkészítés tantárgyai úgy választhatóak meg, hogy
a tanuló óraszáma a 11. és a 12. évfolyamon a heti 33 órát nem lépheti túl.
12. évfolyamon az ének-zene tanítása a magyar nyelv és irodalom tantárgyba
integrálva történik.
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3.11.8 2004/2005-ös tanévtől a gépész szakmacsoport óraterve
9. Évfolyam

10. Évfolyam 11. Évfolyam

12. Évfolyam

Óraszá
Óraszá
csb
csb.
csb. Óraszám
Óraszám csb.
m
m
.
2
1
2
1
2
3
3
3
3
2.5
2.5
2
3

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Társadalomismeret és
etika
1
Idegen nyelv
5
5
5
5
4
Matematika
4
4
3
3
4
Ének-zene
1
Rajz és vizuális kultúra
1
1
Osztályfőnöki óra
1
1
1
Testnevelés és sport
2
2
2
Fizika
2
2
2
Földrajz
1
1
Biológia
2
Kémia
2
Informatika
2
2
2
2
Szakmacsoportos
5
3
5
3
8
alapozás
Elmélet
2
2
6
Gyakorlat
3
3
3
3
2
Tanulásmódszertan
Összesen:
31.5
15
31.5
13
30
Emelt szintű érettségire felkészítés választható
magyar nyelv és
irodalom
2
történelem
2
matematika
1
idegen nyelv
1
informatika
2
fizika
1
szakmacsoportos
alapozás
2

4

4
4

4

1
2
3

4

6

4

8
5
3

8

30

10

6

2
2
1
1
2
1
2

A gépészet szakmacsoportokban javasoljuk továbbtanulásra készülő tanulóinknak a
matematika és fizika emelt szintű érettségire történő felkészülését.
Az emelt szintű érettségire való felkészítés tantárgyai úgy választhatóak meg, hogy a
tanuló óraszáma a 11. és a 12. évfolyamon a heti 33 órát nem lépheti túl.
12. évfolyamon az ének-zene tanítása a magyar nyelv és irodalom tantárgyba integrálva
történik.
Testnevelés és sport tantárgyból a 2012/13-as tanévtől van heti 5 óra a 9. évfolyamon, az
előtte lévő tanévekben heti 2 óra volt.
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3.11.9 2004/2005-ös tanévtől az informatika (hardver) szakmacsoport helyi
tanterve
2004/2005-től
informatika (hardver)
szakmacsoport

9. Évfolyam

10. Évfolyam

11. Évfolyam

12. Évfolyam

Órasz.
2
3
2.5

Órasz.
2
3
2.5

Órasz.
1
3
2

Órasz.
2
3
3

csb.

4
4

4

csb.
1

csb.

csb.

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Társadalomismeret és
etika
1
Idegen nyelv
5
5
5
5
4
4
Matematika
4
4
3
3
4
Ének-zene
1
Rajz és vizuális kultúra
1
1
Osztályfőnöki óra
1
1
1
Testnevelés és sport
2
2
2
Fizika
2
2
2
Földrajz
1
1
Biológia
2
Kémia
2
Informatika
3
3
2
2
Szakmacsoportos alap.
4
2
5
3
8
5
Elmélet
2
2
3
Gyakorlat
2
2
3
3
5
5
Tanulásmódszertan
31.5
12
31.5
10
30
9
Összesen
Emelt szintű érettségire felkészítés választható
magyar nyelv és
irodalom
2
történelem
2
matematika
1
idegen nyelv
1
informatika
2
fizika
1
szakmacsoportos
alapozás
2

1
2
2

1
8
2
6

14
2
12

30

18

2
2
1
1
2
1
2

Középszintű előrehozott érettségi választható 10. évfolyam végén informatikából
Az emelt szintű érettségire való felkészítés tantárgyai úgy választhatóak meg, hogy
a tanuló óraszáma a 11. és a 12. évfolyamon a heti 34 órát nem lépheti túl.
12. évfolyamon az ének-zene tanítása a magyar nyelv és irodalom tantárgyba integrálva
történik. Az informatika szakmacsoportban javasoljuk továbbtanulásra készülő
tanulóinknak a matematika és informatika emelt szintű érettségire történő felkészítés
választását.
13.
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3.11.10

2010/2011-ös tanévtől az elektronika szakmacsoport óraterve
9. Évfolyam

10. Évfolyam

11. Évfolyam

Óraszá
Óraszá
Óraszá
csb.
csb.
m
m
m

csb.

12.
Évfolyam
Óra
szá
m
2
3
3

csb.

Magyar nyelv
2
1
2
1
Magyar irodalom
2
3
3
Történelem
2.5
2.5
2
Társadalomismeret és
etika
1
Idegen nyelv
4
4
4
4
3
3
3
3
Matematika
4
4
3
3
4
3
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
1
1
Osztályfőnöki óra
1
1
1
1
Testnevelés és sport
2
2
2
2
Fizika
2
2
2
3
Földrajz
1
1
Biológia
2
Kémia
2
Informatika
2
2
2
2
Szakmacsoportos
7
4
7
8
11
16/14 10 12/14
alapozás
Elmélet
3
3
3/4
4/3
Gyakorlat
4
4
4
8
8/7
16/14 6/7 12/14
Tanulásmódszertan
Összesen:
31.5
16
31.5
17
31
19/17 30 19/17
Emelt szintű érettségire felkészítés választható
magyar nyelv és
irodalom
2
2
történelem
2
2
matematika
1
2
idegen nyelv
1
1
informatika
2
2
fizika
1
1
szakmacsoportos
2
2
alapozás
Testnevelés és sport tantárgyból a 2012/13-as tanévtől van heti 5 óra a 9. évfolyamon, az
előtte lévő tanévekben heti 2 óra volt.
11. és 12. évfolyamon az ének-zene tanítása a magyar nyelv és irodalom tantárgyba
integrálva történik.
Szakmacsoportos alapozás 11 évfolyamon elektrotechnikai technikus osztályban 3 óra
elmélet, 8 gyakorlat, mechatronikai technikus osztályban 4 óra elmélet, 7 óra gyakorlat.
Szakmacsoportos alapozás 12 évfolyamon elektrotechnikai technikus osztályban 2 óra
elmélet, 8 gyakorlat, mechatronikai technikus osztályban 3 óra elmélet, 7 óra gyakorlat.
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3.11.11
2010/2011-es tanévtől az elektronika-informatika szakmacsoport
helyi tanterve
11. és 12. évfolyamon az ének-zene tanítása a magyar nyelv és irodalom tantárgyba
integrálva történik.
9. Évfolyam

10. Évfolyam 11. Évfolyam

Óraszá
csb.
m
2
1
2
2

Óraszá
csb
csb. Óraszám
Óraszám csb.
m
.
2
1
2
3
3
3
2.5
2
3

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem
Társadalomismeret és
etika
1
Idegen nyelv
4
4
4
4
3
3
Matematika
4
4
3
3
4
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
1
1
Osztályfőnöki óra
1
1
1
Testnevelés és sport
2
2
2
Fizika
2
2
2
Földrajz
1
1
Biológia
2
Kémia
2
Informatika
2,5
2,5
2
2
Szakmacsoportos
7
5
7
8
11
16
alapozás
Elmélet
2
3
3
Gyakorlat
5
5
4
8
8
16
Tanulásmódszertan
Összesen:
31.5 16,5
31.5
17
32
19
Emelt szintű érettségire felkészítés választható
magyar nyelv és
irodalom
2
történelem
2
matematika
1
idegen nyelv
1
informatika
2
fizika
1
szakmacsoportos
alapozás
2
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12. Évfolyam

3
3

3

1
2
3

10
2
8

16

31

19

2
2
2
1
2
1
2

16

3.11.12
2010/2011-ös tanévtől az elektronika (mechatronika)
szakmacsoport óraterve
9. Évfolyam

10. Évfolyam

11. Évfolyam

Óraszá
Óraszá
Óraszá
csb.
csb.
m
m
m

csb.

12.
Évfolyam
Óra
szá
m
2
3
3

csb.

Magyar nyelv
2
1
2
1
Magyar irodalom
2
3
3
Történelem
2.5
2.5
2
Társadalomismeret és
etika
1
Idegen nyelv
4
4
4
4
3
3
3
3
Matematika
4
4
3
3
4
3
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
1
1
Osztályfőnöki óra
1
1
1
1
Testnevelés és sport
2
2
2
2
Fizika
2
2
2
3
Földrajz
1
1
Biológia
2
Kémia
2
Informatika
2
2
2
2
Szakmacsoportos
7
4
7
8
11
14
10
14
alapozás
Elmélet
3
3
4
3
Gyakorlat
4
4
4
8
7
14
7
14
Tanulásmódszertan
Összesen:
31.5
16
31.5
17
31
17
30
17
Emelt szintű érettségire felkészítés választható
magyar nyelv és
irodalom
2
2
történelem
2
2
matematika
1
2
idegen nyelv
1
1
informatika
2
2
fizika
1
1
szakmacsoportos
alapozás
2
2
Testnevelés és sport tantárgyból a 2012/13-as tanévtől van heti 5 óra a 9. évfolyamon, az
előtte lévő tanévekben heti 2 óra volt.
11. és 12. évfolyamon az ének-zene tanítása a magyar nyelv és irodalom tantárgyba
integrálva történik.
Szakmacsoportos alapozás 11 évfolyamon elektrotechnikai technikus osztályban 3 óra
elmélet, 8 gyakorlat, mechatronikai technikus osztályban 4 óra elmélet, 7 óra gyakorlat.
Szakmacsoportos alapozás 12 évfolyamon elektrotechnikai technikus osztályban 2 óra
elmélet, 8 gyakorlat, mechatronikai technikus osztályban 3 óra elmélet, 7 óra gyakorlat.
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3.11.13
A 2010/2011-es tanévtől indítandó szakiskolai képzés helyi
tanterve

Tantárgy

Éves óraszámok
évfolyamonként
9.

10.

Magyar nyelv és irodalom

111

111

Történelem és társadalomismeret

92,5

74

Idegen nyelv

111

111

Matematika

111

111

Informatika

74

74

92,5

111

0

0

18,5

18,5

Testnevelés és sport

74

74

Pályaorientáció

74

-

Szakmai alapozás

222

296

Osztályfőnöki

37

37

1017,5

1017,5

Természetismeret/egészségtan
Művészetek

Rajz és vizuális kultúra

Szabadon tervezhető

Kötelező óraszám a törvény alapján

A művészetek oktatása a magyar nyelv és irodalom,, illetve a történelem és
társadalomismeret tantárgy keretében integráltan történik.
Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott
tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy
évismétlés esetén e tantárgy tanulásával kapcsolatban a pedagógiai programban foglaltak
szerint kell eljárni.
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Előrehozott szakiskolai szakképzés

3.11.14

Közismereti órák a 2012-13-as tanévtől
(9., 10., 11. ÉVFOLYAMOK)
Óraterv
Éves és heti óraszámok
évfolyamonként

TANTÁRGY
9.

11.
(I. félév)

10.

Anyanyelv

72

2

72

2

18

1

Történelem, szociális és
állampolgári ismeretek

72

2

72

2

18

1

Idegen nyelv

72

2

-

-

-

-

Matematika

72

2

72

2

-

-

Digitális ismeretek

72

2

72

2

-

-

Természettudományos ismeretek

72

2

36

1

36

2

Testnevelés

108

3

108

3

54

3

Tanulás tanítása

18

0,5

18

0,5

-

-

Osztályfőnöki

18

0,5

18

0,5

18

1

Szakmai elmélet

198

5,5

288

8

252

7

Szakmai gyakorlat

450

12,5

450

12,5

756

21,5

Közismereti órák összesen

16

13

7

A művészetek tantárgy oktatása az anyanyelv és a történelem, szociális és állampolgári
ismeretek tantárgyak keretében integráltan történik.
A tanítást a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet 3. számú mellékletének
módosításáról szóló a 20/2010. (V.11.) OKM rendeletben kiadott kerettanterv alapján
végezzük.
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Szakképzés heti óraterve a 2013/2014-es tanévtől

3.11.15

34 521 03 GÉPI FORGÁCSOLÓ - 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ

Heti óraterv - szakiskola
Tantárgyak
Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom,
művészetek
Idegen nyelv

9. évf.

10.évf

11.évf.

2
2

1
2

2
2

2
2
3
4
1
2

1
1
3
1
2

2
2,5
1
-

4
18
648

3
11
396

2
9,5
304

Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret (2ó. fizika, 1ó.biológia)
Testnevelés
Osztályfőnöki, Osztályközösség építés
Informatika
Heti közismereti napok száma:
Összesen heti közismereti óraszám:
Közismereti éves óraszám:
Összes közismereti óraszám:
Szakmai heti óraszám:

1348 óra

17
7 / 10
252/360

Szakmai heti - Elmélet / Gyakorlat óraszám:
Szakmai éves - Elmélet / Gyakorlat óraszám:
Összes szakmai elméleti óraszám:
Összes szakmai gyakorlati óraszám:
Összes szakmai éves óraszám:

612

25
9 / 16
324/576
864
1464
900

25,5
9 / 16,5
288/528

816

2328 óra

Összes szakmai óraszám:
Összesen heti óraszám:
Összefüggő szakmai gyakorlat (éves óraszám):

35
1260
140

Összesen: (szakmai+közismeret+280ó. gyak)
Tanítási hetek száma:

36

Összesen éves óraszám (összefüggő gyak.nélkül):

– 35 – 35
Osztályok heti engedélyezett időkerete: 57 – 57 – 58
Többletóra: 22 – 22 – 23
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35
1120
-

3956 óra

Szakközépiskola, szakiskola gyakorlati képzés csoportlétszám:
Szakiskola elméleti képzés (osztálylétszám):
Gyermek, tanulók heti finanszírozott foglalkozatási időkerete:
Tanuló heti óraszáma: 35

36
1296
140
36

min: 6 fő
min: 16 fő

32

max: 12 fő
max: 28 fő

4 SZAKMAI PROGRAM
4.1 Óraterv 2008-tól: Gépgyártástechnológiai technikus - 54 521 01 0000 00 00
Helyi tanterv 2008-tól: Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 01 0000 00 00
Tantárgy:
hetek száma:
Anyagvizsgálat
Anyagválasztás elméleti alapjai
CNC gyakorlat
CNC technika
Forgácsolási alapismeretek
Forgácsolási gyakorlat
Gazdasági ismeretek
Geometriai mérések
Gépészeti ismeretek
Gyártás irányítás
Gyártástervezés
Képlékeny alakítás, előgyártmány gyárt.
Minőségbiztosítás
Munka- és környezetvédelem
Munkajogi, vállalkozói és vezetési ism.
Műszaki rajz
Szerszámgépek
Villamosgépek
Osztályfőnöki óra
Összesen:
Heti óraszám:
Heti óraszám elmélet:

13. évf.
36

3
2
2
6

4
5
2
2
1
1
1
5

1
1260
35
25

14. évf.
32
2
2
3
3
6
2
2
2
2
3
1
2

2
2
1
1120
35
18
78

Összes
óraszám
64
64
204
168
72
408
64
64
208
244
168
72
68
100
36
180
64
64
68
2380

Elméleti
Gyakorlati
óraszám:
óraszám:
13.évf 14.évf. 13. évf. 14. évf.
32
32
64
108
96
72
96
72
216
192
64
32
32
144
64
180
64
72
96
36
36
36
32
36
32
32
36
180
64
64
864
59,16%

544

360

544

4.2 Szakképzési helyi tanterv az 54 521 03 Gépgyártástechnológiai
technikus szakképesítéshez valamint a gépészet ágazathoz 2013-2014-es
tanévtől
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első
négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben
az első évfolyamra előírt tartalom) a IX. Gépészet ágazat alábbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
54 863 01
54 521 03
54 523 04
I.

Fegyverműszerész
Gépgyártástechnológiai technikus
Mechatronikai technikus

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
–
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
–
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012.
(VIII. 9.) Kormányrendelet,
–
az 54 521 03 Gépgyártás-technológiai technikus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03
A szakképesítés megnevezése: Gépgyártás-technológiai technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 50 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5
évfolyamos képzés esetén:
9. évfolyamot követően 70 óra
10. évfolyamot követően 105 óra
11. évfolyamot követően 140 óra
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: 79

Gépgyártástechnológiai technikus 2013/2014-es tanévtől
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés
közismeret nélkül

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
Tantárgyak
követelménymodulok

11500-12
Munkahelyi egészség
és biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10163-12 Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

10162-12 Gépészeti
alapozó feladatok
10172-12
Mérőtermi feladatok

Munkahelyi
egészség és
biztonság

9.
heti óraszám
e
gy

ögy

10.
heti óraszám
e
gy

ögy

11.
heti óraszám
e
gy

ögy

12.
heti óraszám
e
gy

0,5

1/13
heti óraszám
e
gy

ögy

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
5/13 és 2/14.
heti óraszám
e
gy

0,5

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Munkavédelem
1

Elsősegélynyújtás
gyakorlat
Gépészeti
alapozó feladatok 3,5
Gépészeti
alapozó feladatok
gyakorlat

1

1
4

5

70
2

5

105
3

1
16,5

140

160

3

Műszaki mérés

11
2

80

2

2

Műszaki mérés
gyakorlat
10169-12
Forgácsoló
technológia
hagyományos és
CNC
szerszámgépeken

10170-12
Gyártástervezés és
gyártásirányítás

10171-12
Karbantartás és
üzemvitel
összes óra
összes óra

2

2

Forgácsolási
alapismeretek
5

Forgácsolási
alapismeretek
gyakorlat

8

Gyártástervezés
és
gyártásirányítás
Gyártástervezés
és
gyártásirányítás
gyakorlat
Szerszámgépek
karbantartása
Szerszámgépek
karbantartása
gyakorlat

6,5

2
4

4
6

2

70

4
7

3

105

81

5
8

3

140

8
11

3

20
34

14

160

20
34

4
14

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Ágazati
szakközépiskolai SzakképesítésÁgazati
specifikus
A
szakközépiskolai képzés óraszáma a
szakképzés
szakképzés
közismeret nélkül
képzés
óraszáma
összes
összes óraszáma
óraszáma
5/13. és
9-12. évfolyam 1/13.
2/14.

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a
közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelménymodul

Tantárgyak,
témakörök

9.

11499-12
11500-12 Munkahelyi egészség és
Foglalkoztatás II. biztonság

e
Munkahelyi
egészség és
biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakítása
Munkavégzés
személyi feltételei
Munkaeszközök
biztonsága
Munkakörnyezeti
hatások
Munkavédelmi
jogi ismeretek
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés

10.
gy ögy e

11.
gy

ögy e

12.
gy

ögy e

gy

e

gy

ögy e

gy

18

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

82

16

16

4

4

4

4

4

4

11498-12 Foglalkoztatás
I. (érettségire épülő
képzések esetén)

Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
Munkavédelem
Munkabiztonság
Tűzvédelem
Környezetvédelem
10163-12
Elsősegélynyújtás
Gépészeti
gyakorlat
munkabiztonság Az
és
elsősegélynyújtás
környezetvédelem általános alapjai
Munka- és
környezetvédelem
a gyakorlatban
Sérülések ellátása
Gépészeti alapozó
feladatok
Műszaki
10162-12
Gépészeti alapozó dokumentációk
feladatok
Műszaki rajz
Géprajzi
ismeretek

32
18
7
7

32
18
7
7
32

126

144

180

160

36
18
18

36
36

83

36
18
9
9

4
64

4
64

8

8

8

8

24

24

24

24
36
18
9
9

32

36

36

10 10

12

12

12 12

12

12

10 10

12

12

470

594

550

36

36

36

54

18

18

54

18

18

Gépészeti
alapmérések
Anyagismeret
Anyagvizsgálat
Anyagjelölések
36
Gépészeti szerelés
CAD alkalmazás
Kézi forgácsolás
Gépi forgácsolás
I.
Gépi forgácsolás
II.
Műszaki
mechanika
Gépelemek
Hajtások
Gépészeti alapozó
feladatok
gyakorlat
Műszaki
dokumentációk
gyakorlat
Gépészeti
alapmérések
gyakorlat
Anyagismeret
gyakorlat
Anyagvizsgálat
gyakorlat
Kézi forgácsolás

36

36

36

36

36
36
36
32
32
36

36
36
36
36
36
36

36
36
36
36
36
36

18

18

36

36

18

18

18

18

72

72

72

72

64
32

72
72

36
36
32
32
36

64
32
72 70

108 105

18

20

108 140

36

40

136
72

603

396

160

556

36

30

66

36

30

66

36

30

66

36

30

66

15

53

18

30

48

18

36

36

177

126 35

161

18
36 35

_

64

30
84

gyakorlat
Gépi forgácsolás
gyakorlat
Műszaki mérés
Geometriai
mérések
Villamos mérések
Összetett
mechanikai-,
technológiai
vizsgálatok
10172-12
Műszaki mérés
Mérőtermi
gyakorlat
feladatok
Geometriai
mérések gyakorlat
Anyagvizsgálat
Villamos mérések
gyakorlat
Nagypontosságú
mérések
Szerszámgépek
pontossága
Forgácsolási
alapismeretek
10169-12
Forgácsolási
Forgácsoló
alapismeretek
technológia
hagyományos és Képlékenyalakítás
CNC
CNC
szerszámgépeken alapismeretek
Anyagválasztás

36 35

36

45

36

35

85

223

144 35

179

64

64

72

72

24

24

26

26

32

32

36

36

8

8

10

10

64 64

72

72

12 12

14

14

8

8

8

16 16

18

18

16 16

18

18

12 12

14

14

8

128

160

32

32

32

32

32

64

32

32

10170-12
Gyártástervezés
és
gyártásirányítás

10171-12
Karbantartás és
üzemvitel

Forgácsolási
alapismeretek
gyakorlat
Forgácsolási
alapismeretek
CNC programozás
CNC gyártás
Gyártástervezés és
gyártásirányítás
Gyártástervezés
Szereléstecnológia
Képlékeny
alakítás
CAD rajzolás
Gyártócella
Gyártásirányítás
Korszerű
szerszámgépek
Gyártástervezés és
gyártásirányítás
gyakorlat
Gyártástervezés
CAD rajzolás
Szereléstechnika
Szerszámgépek
karbantartása
Szerszámgépek
karbantartása
Géptelepítés
86

256

256

96

96

64
96

64
96

208

208

32
32

32
32

32

32

16
32
32

16
32
32

32

32
64

64

32
16
16

32
16
16

128

128

32

32

32

32

Irányítástechnika
Villamos gépek
Szerszámgépek
karbantartása
gyakorlat
Szerszámgépek
karbantartása
Géptelepítés
Irányítástechnika
Villamos gépek

32
32

Összesen

144 72

Összesen

216

Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

1360 (öt évfolyamos képzésben: 1364) / 55,02 % (öt évfolyamos képzésben: 54,32) %
1112 (öt évfolyamos képzésben: 1147) / 44,98 % (öt évfolyamos képzésben: 45,68) %

144 108
70

252

180 108
105

288

256 96
140

352

720
1423

1224

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.

87

504

640
160

1088

32
32
128

128

32

32

32
32
32
448

32
32
32
2472

4.3 Szakképzési kerettanterv a 2013/2014-es tanévtől a(z) 54 525 02
Autószerelő szakképesítéshez, valamint a(z) Közlekedésgépész ágazathoz
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy
évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos szakképzésben az első
évfolyamra, előírt tartalom) a(z) XXII. Közlekedésgépész ágazat alábbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
azonosítószám
54 523 03
54 525 01
54 525 02
54 525 03
54 525 04
54 525 05
54 525 06
54 525 07
54 525 08
54 841 01

megnevezés
Közlekedésautomatikai műszerész
Autóelektronikai műszerész
Autószerelő
Avionikus
Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
Repülőgépész
Repülőgépsárkány-szerelő
Vasúti villamos jármű szerelője
Vasúti vontatott jármű szerelője
Hajózási technikus

I.
A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
–
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
–
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.
9.) Kormányrendelet,
a(z) 54 525 02 Autószerelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02
A szakképesítés megnevezése:
Autószerelő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra
10. évfolyamot követően 105 óra
11. évfolyamot követően 140 óra
88

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az
alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
nincs.
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Autószerelő/közlekedésgépész ágazat 2013/2014-es tanévtől
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés
közismeret nélkül

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
Tantárgyak
követelménymodulok

11500-12
Munkahelyi egészség
és biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

Munkahelyi
egészség és
biztonság

9.
heti óraszám
e
gy

ögy

10.
heti óraszám
e
gy

ögy

11.
heti óraszám
e
gy

ögy

12.
heti óraszám
e
gy

0,5

1/13
heti óraszám
e
gy

ögy

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
5/13 és 2/14.
heti óraszám
e
gy

0,5

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Közlekedési
ismeretek

1

Műszaki rajz

1,5

Mechanika
10416-12
Közlekedéstechnikai Gépelemekalapok
géptan
Technológiai
alapismeretek
Elektrotechnikaelektronika
10417-12
Karbantartási
Közlekedéstechnikai gyakorlatok

1
1

2,5

2

2

1

2

2

2

1

3

1

2

4

2

2

4

2
90

2

10

gyakorlatok

Mérési
gyakorlatok

3

4

Járműkarbantartás

1

Gazdasági
ismeretek
Járműkarbantartás
gyakorlata
Gépjármű1
szerkezettan
10421-12
GépjárműAutószerelő feladatai villamosságtan
Szerelési
gyakorlat
10418-12
Járműkarbantartás

10422-12
Járműdiagnosztika
összes óra
összes óra

0,5
4
1

2

8
4
5

Járműdiagnosztika

1

1

2

5

Járműdiagnosztika
gyakorlata

5
4
6

2

70

5
7

2

105

91

6
8

2

140

6
11

5

21
35

14

160

21
35

14

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti
oktatással párhuzamosan
Szakmai
Tantárgyak,
követelménytémakörök
modul

9.

e

10.

gy

ögy e

11.

gy

ögy e

12.

gy

ögy

11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

Munkahelyi egészség
18
és biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakítása
Munkavégzés
személyi feltételei
Munkaeszközök
biztonsága
Munkakörnyezeti
hatások
Munkavédelmi jogi
ismeretek

Ágazati
szakközépiskolai
képzés
összes
óraszáma
9-12. évf.

e

gy

Ágazati
szakközépiskolai
képzés óraszáma a
közismeret nélkül

1/13.

e

gy

ögy

Szakképesítésspecifikus
szakképzés
óraszáma
5/13. és
2/14.

e

A szakképzés
összes
óraszáma

gy

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4
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11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

Nyelvtani
rendszerezés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs

10416-12
Közlekedéstechnikai
alapok

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Közlekedési
ismeretek
Közlekedéstörténet,
közlekedési fogalmak
A közúti, a vasúti, a
vízi és a légi
közlekedés technikája
A járművek
menetellenállásai

64

64

8

8

8

8

24

24

24

24

16

16

4

4

4

4

4
4

4
4

36

36

36

36

8

8

8

8

20

20

20

20

8

8

8

8
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Műszaki rajz
Síkmértani
szerkesztések és
vetületi ábrázolás
Metszeti ábrázolás
Méretmegadás,
felületminőség,
tűrések és illesztések
Jelképes ábrázolás
Mechanika
Merev testek
általános statikája
Síkbeli egyensúlyi
szerkezetek
Szilárdságtan
Kinematika-kinetika
Gépelemek-géptan
Bevezetés,
kötőgépelemek,
kötések, biztosítások
Rugók és
lengéscsillapítók
Csövek és
csőszerelvények
Tengelyek
Csapágyazások
Tengelykapcsolók
Fékek

54

36

90

90

90

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

36
72

36
72

36
72

36
72

18

18

18

18

18

18

18

18

24
12

24
12
104

24
12
108

24
12
108

20

20

20

20

6

6

6

6

10

10

10

10

8
12
10
6

8
12
10
6

8
12
10
6

8
12
10
6

72

32

94

Hajtások,
hajtóművek,
mechanizmusok
Technológiai
alapismeretek
Alapfogalmak
Fémes szerkezeti
anyagok
Nemfémes szerkezeti
anyagok
Öntészet,
melegalakítások,
hőkezelések
Kötések
Forgács nélküli
hidegalakítások
Forgácsolás
Felújítási
technológiák
Anyag és hibakereső
vizsgálatok
Szereléstechnika
Elektrotechnikaelektronika
Villamos
alapfogalmak
Egyenfeszültségű
áramkörök
Váltakozó áramú
áramkörök

32

32

36

36

64

136

144

144

12

12

12

12

12

12

14

14

12

12

12

12

18

18

18

18

12

12

14

14

6

6

8

8

12

12

12

12

10

10

10

10

22

22

24

24

20

20

20

20

64

136

144

144

22

22

22

22

16

16

16

16

12

12

12

12

36

36

72

95

10417-12
Közlekedéstechnikai gyakorlatok

Villamosgépek
Szűrő áramkörök és
póluselmélet
Félvezetők és
alkalmazásuk
Száloptika,
elektronikus kijelzők
Digitális áramkörök
Karbantartási
gyakorlatok
Mérés és előrajzolás
Megmunkálás I.
Kötések
Megmunkálás II.
Anyagvizsgálatok
Szerelés
Mérési gyakorlatok
Villamos
méréstechnikai
alapismeretek
Egyenáramú villamos
alapmérések
Váltakozó áramú
villamos alapmérések
I.
Váltakozó áramú
villamos alapmérések
II.

72

70

24
48

20
50

72

105

72

5
30
70

14

14

14

14

8

8

8

8

22

22

26

22

6

6

10

10

36

36

36

36

72

140

48
24

5
20
35
55
25

96

64

595

360

80

440

64
96

54
148
177
103
49
64
96

30
62
92
62
30
84
144

5
10
20
10
10
25
80

35
72
112
72
40
109
224

20

20

30

25

55

28

28

42

20

62

32

32

48

25

73

16

16

24

10

34

10418-12
Járműkarbantartás
10421-12
Autószerelő feladatai

Járműkarbantartás
Dokumentációs
ismeretek
Ápolási és
szervizműveletek
Gépkocsi vizsgálati
műveletek
Gazdasági ismeretek
Adózási ismeretek
Munkajogi ismeretek
Gazdasági társaságok
Járműkarbantartás
gyakorlata
Dokumentációs
ismeretek
Ápolási és
szervizműveletek
Gépkocsi vizsgálati
műveletek
Gépjármű36
szerkezettan
Otto-motorok
36
szerkezete, működése
Dízelmotorok
szerkezete, működése
Motorok hűtése,
kenése
Motorok tüzelőanyagellátó rendszerei

36

36

97

32

32

16

16

6

6

10

10

16
8
4
4

16
8
4
4

256

128

128

16

16

40

40

72

72

72

72

328

36

36

36

36

36

36
12

12

64

64

10422-12
Járműdiagnoszti
ka

Erőátviteli
berendezések
Futóművek,
kormányberendezések
Fékrendszerek
Gépjárművillamosságtan
A gépjármű villamos
hálózata
Villamos energia
ellátás
Fogyasztók
Motorok elektronikus
irányítása
Szerelési gyakorlat
Motorok
Erőátviteli
berendezések
Futóművek és
kormányberendezések
Fékrendszerek
Elektromos
berendezések
szerelése
Járműdiagnosztika
Motordiagnosztika
Futómű- és
fékdiagnosztika
Villamos

36

32
32

36

68
32

72
36

36

36

60

60

60

60

60

60

128

128

20

20

36

36

36

36

36

36

160

160
50

30

30

20

20

20

20

40

40
232
36
36

160
98

160
50

160

berendezések
diagnosztikája
Járműdiagnosztika
gyakorlata
Motordiagnosztika
Futómű- és
fékdiagnosztika
Villamos
berendezések
diagnosztikája
Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

144 72
216

70

180 72
252

105

216 72
288

140

192 160
352

1423
1423

756
1260

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.

99

504

160

672
1120
1428
1112

160

160

60

60

40

40

60

60

448

2540
2540

56%
44%

4.4

Autószerelő (2009-től)
Autószerelő 2009 -től
Tantárgy
Hetek száma

Alkalmazott számítástechnika
Autószerkezettan
Autóápolás
Autóápolási gyakorlat
Autódokumentációs ismeretek
Autószerelési gyakorlat
Autóvillamosságtan-autóelektronika
Gazdasági és vállalkozási ismereetk
Gépészeti alapgyakorlatok
Gépészeti alapismereetk
Gépjármű karbantartás, -javítás
Gépjármű-diagnosztika elmélet
Gépjármű-diagnosztika gyakorlat
Munka-, tűz-, és környezetvédelem
Műszaki mérések
Osztályfőnöki óra
Összes óra/Hét
Összes óra a tanévben

13. évfolyam
36

14. évfolyam
32

Gyakorlat
iskolai
Elmélet tanműhelyben
1
5
1

Gyakorlat
iskolai
elmélet tanműhelyben

Gyakorlat
külső
képzőhelyen

5
3

1

1
9

3
2

3
1
3

3
3
4

2
4
4

4

2

2
2

1
23
828

1
14
448

12
432

100

21
672

4.5 Szakképzési kerettanterv a 2013/2014-es tanévtől az 55 525 01
Autótechnikus szakképesítés – ráépüléshez
I.

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
–
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
–
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012.
(VIII. 9.) Kormányrendelet,
–
az 55 525 01 Autótechnikus szakképesítés-ráépülés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
A szakképesítés-ráépülés alapadatai
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 01
A szakképesítés-ráépülés megnevezése:
Autótechnikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya:
50%
III.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség:
54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy
54 525 02 Autószerelő szakképesítés
Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
Pályaalkalmassági követelmények: A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak: nincs
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és
felszerelésekre:
Common rail oktatópad
ABS oktatópad
CAN hálózatok oktatásához szükséges berendezés
Szervokormány vizsgálatához szükséges oktatópad
A gépjármű világító és egyéb jelzőberendezéseinek vizsgálatához szükséges oktatópad
Klímaberendezés oktatópad
A szakképesítés-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 1120
óra (32 hét x 35 óra)
A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 1 évfolyamos
képzés esetén: 1008 óra (32 hét x 31,5 óra)

102

4.6

Autótechnikus 2013/2014-es tanévtől

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma
Szakmai követelményElméleti
Tantárgyak
modulok
heti óraszám
Gépjárműszerkezetek
10423-12
Szakmai számítások
Járműfenntartási feladatok
Gépjárműfenntartás
gyakorlata
Veszélyes anyagok
kezelése
10424-12
Járműfenntartási
üzemvitel

7
1
7
2

Vállalkozási ismeretek

1

Műszaki dokumentációs
ismeretek

2

Számítástechnika gyakorlat
Korszerű járműtechnika
10425-12
Korszerű járműtechnika

1
6

Korszerű járműtechnika
gyakorlat
Gépjármű-elektronikai
mérések gyakorlat

Összes óra
Összes óra

4
4
19
35
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Gyakorlati
heti óraszám

16

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma
Szakmai
követelménymodul

10423-12
Járműfenntartási
feladatok

10424-12
Járműfenntartási
üzemvitel

10425-12
Korszerű
járműtechnika

Tantárgyak/témakörök
Gépjárműszerkezetek
Motorok elméleti körfolyamatai és
fajlagos mutatói. A forgattyús
mechanizmus mozgástörvényei,
erőviszonyai.
Otto- és dízelmotorok tüzelőanyagellátó rendszerei, elektronikus
irányításuk, érzékelők, beavatkozók.
Otto- és dízelmotorok mechanikai és
emisszió-technikai vizsgálata.
A korszerű erőátviteli rendszer
elemei, működése és vizsgálata.
A gépjármű egyéb szerkezeti elemei
és azok vizsgálata.
Szakmai számítások
Motorjellemzők számítása
Hajtóműjellemzők számítása
Villamos jellemzők számítása
Gépjárműfenntartás gyakorlata
Dokumentációs ismeretek
Ápolási és szervizműveletek
Gépkocsi-vizsgálati műveletek
Veszélyes anyagok kezelése
Hulladékgazdálkodás
Veszélyes anyagok kezelése és
nyilvántartása
Anyagmozgatás, raktárgazdálkodás
Vállalkozási ismeretek
Adózási ismeretek. számlakészítés
Munkajogi ismeretek
Gazdasági társaságok
Műszaki dokumentációs ismeretek
Műszaki dokumentáció készítése
Ügyfélkapcsolat
Eszközkarbantartás
Számítástechnika gyakorlat
A rajzoló program bemutatása
Alkatrész-kapcsolatok bemutatása,
összeállítási rajzok készítése
Szakmai összeállítási rajzok rajzolvasása, rajzi kiegészítése, rajzolása
Korszerű járműtechnika
Gépjárművek belső- és
külsőkapcsolati rendszerei,
104

Elméleti
órák
száma
224

Gyakorlati
órák száma

40

64
40
40
40
32
8
8
16
224
35
54
135
64
24
18
22
32
16
8
8
64
40
14
10
32
10
10
12
192
36

informatikai hálózatai
Korszerű gépjárművek
környezetvédel-mi, energetikai és
közlekedésbiztonsági követelményei,
károsanyag-csökkentő rendszerek.
Korszerű gépjárművek integrált
motorirányító rendszerei
Alternatív hajtású járművek
Korszerű gépjárművek egyéb
villamos berendezései
Korszerű járműtechnika gyakorlat
Otto-motoros járművek integrált
motorirányító rendszereinek
vizsgálata és javítása
Dízelmotoros járművek integrált
motorirányító rendszereinek
vizsgálata és javítása
Gépjárművek egyéb korszerű
elektronikusan irányított
rendszereinek vizsgálata és javítása
Gépjármű-elektronikai mérések
gyakorlat
Gépjármű-elektronikai mérések
gyakorlat
Elektronikai mérések gyakorlat
Klímatechnika gyakorlat
Összesen:
Összes órák száma:
Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya:

105

42

42
36
36
128
42

42

44
128
44

608
1120
54 %

42
42
512
46 %

4.7

Elektronikai technikus - 54 523 01 0000 00 00 - +1 ÉVES ÓRATERV

Elektronikai technikus órafelosztás +1 év szakképző évfolyamra

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem és állampolgári ismeretek
Társadalom és etika
Idegen nyelv
Matematika
Rajz- és vizuális kultúra
Osztályfőnöki
Testnevelés és sport
Fizika
Földrajz
Biológia
Kémia
Informatika
Elektrotechnika
Műszaki dokumentáció
Elektronikai áramkörök
Elmélet összesen:

9.évf.
Heti Összesen
Elmélet
2
72
2
72
2,5 90

10.évf.
11.évf.
12.évf.
2/14.évf.
Heti Összesen Heti Összesen Heti Összesen Heti Összesen
2
3
2,5

72
108
90

4
4
1
1
2
2

144
144
36
36
72
72

4
3
1
1
2
2
1
2

144
108
36
36
72
72
36
72

2
2
2
1

72
72
72
36

2
3

72
108

3

108

3

108

Gyakorlat
106

1
3
2
1
3
4

36
108
72
36
108
144

2
3
3

64
96
96

3
3

96
96

1
2
2
1

36
72
72
36

1
2
3

32
64
96

3
3

108
108

4
4

128
128

1

összes
óra

32

180
36
172
388

Műszaki alapgyakorlatok
Műszaki informatika
Villamos műszerek és mérések
Elektronikai gyakorlatok
Gyakorlat összesen:
Összefüggő szakmai gyakorlat vézős évfolyam
előtt

4

4

144

144

4

4

144

144

2
2
4
8

72
72
144
288

1
1
4
6

288
136
136
272
832

32
32
128
192

90
Elmélet

Automatika
Anyagismeret és technológia
Elektronikai áramkörök
Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek
Szakmai elmélet összesen:

3
3
3
1
10

96
96
96
32
320

96
96
96
32
352

5

160

160

6
7
2
4
24
34
1
35

192
224
64
128
768
1088
32
1120

192
224
64
128
1536
2308
3128
5500

Gyakorlat
Automatizálási gyakorlat
Elektronikai áramkörök és eszközök
programozása
Ipari elektronikai gyakorlatok
Számítógépes tervezés és szimuláció
Villamos mérések és vizsgálati technológiák
Szakmai gyakorlat összesen:
Összes szakmai óraszám évfolyamonként:
Összes közismereti óraszám:
Összes óraszám:

4
7
24,5
31,5

144
252
882
1134

4
7
25,5
32,5

107

144
252
918
1170

8
11
20
31

288
396
720
1116

6
10
20
30

192
320
640
960

4.8

Elektronikai technikus - 54 523 01 0000 00 00 (óraterve 2008-tól)

Tantárgy
hetek száma
Műszaki alapgyakorlatok
Műszaki dokumentáció
Műszaki informatika
Elektrotechnika
Elektronikai áramkörök
Elektronikai gyakorlatok
Villamos műszerek és mérések
Anyagismeret és technológia
Villamos mérések és vizsgálati technológiák
Ipari elektronikai gyakorlat
Elektronikai áramkörök és eszközök programozása
Számítógépes tervezés és szimuláció
Automatika
Automatizálási gyakorlat
Gazdasági alapismeretek
Munkabiztonság, minőségbiztosítás
Osztályfőnöki
Összesen:
Heti óraszám:
Heti óraszám elmélet:
Heti óraszám gyakorlat:

13.
évfoly
am
36
7
1
4
4
3
8
4

14.
évfoly
am
32

3

3
4
7
6
2
3

1
1260
35
10,25
24,75

5
2
2
1
1120
35
11
24

Össze
s
óraszá
m
252
36
144
144
216
288
144
96
128
224
192
64
96
160
64
64
68
2380
28,5%
71,5%

108

Elmél
et
óraszá
m
0
36
0
144
204
0
0
96
0
0
0
0
45
0
64
64

Gyakor
lat
óraszá
m
252
0
144
0
0
288
144
0
128
224
192
64
63
160
0
0

660

1652

Kimeneti képesítések száma
19
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

4.9 Szakképzési kerettanterv a 2013/2014-es tanévtől az 54 523 02
Elektronikai technikus szakképesítéshez, valamint a(z) Villamosipar és
elektronika ágazathoz
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy
évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első
évfolyamra, előírt tartalom) a XI. Villamosipar és elektronika ágazat alábbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
54 523 01
54 523 02
54 522 01
I.

Automatikai technikus
Elektronikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
–
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
–
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.
9.) Kormányrendelet,
–
az 54 523 02 Elektronikai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 523 02
A szakképesítés megnevezése: Elektronikai technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra
10. évfolyamot követően 105 óra
11. évfolyamot követően 140 óra
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
109

Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az
alábbiak: Nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
nincs.
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Elektronikai technikus 2013/2014-es tanévtől
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
Tantárgyak
követelménymodulok

11500-12
Munkahelyi egészség
és biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10007-12
Informatikai és
műszaki alapok

Munkahelyi egészség és
biztonság

9.
heti
óraszám
e
gy

11.
heti
ögy óraszám
e
gy

0,5

12.
heti
ögy óraszám
e
gy

0,5

Foglalkoztatás II.

1

Foglalkoztatás I.

2

Műszaki informatika
gyakorlat
Műszaki ismeretek

2
1,5

Műszaki gyakorlatok

Elektrotechnika
Elektrotechnika gyakorlat

2

1
3

Műszaki rajz
10005-12
Villamosipari
alaptevékenységek

10.
heti
ögy óraszám
e
gy

Ágazati
Szakképesítésszakképzés
specifikus
közismeret
utolsó évf.
nélkül
1/13
5/13 és 2/14.
heti
óraszám
ögy heti óraszám
e
gy
e
gy

2,5

70

4
1

1

1

1

2
2

111

105

3
2

Elektronika

2

Elektronika gyakorlat
10003-12
Irányítástechnikai
alapok

Irányítástechnika

10013-12
Áramkör építése,
üzemeltetése

Elektronikai áramkörök

10014-12
Mechatronikai
rendszerek

Mechatronika

10015-12
Számítógép
alkalmazása az
elektronikában
Osztályfőnöki:
összes óra
összes óra

4
4

140

6
3

2

Irányítástechnika
gyakorlat

6

160

2
2

5
5

Elektronikai áramkörök
gyakorlat

6
3

Mechatronika
gyakorlat

4

Számítógép alkalmazása

3

Szimuláció és PLC
gyakorlat

6

Mikrovezérlők gyakorlat

4
3
6

3

70

3
7

4

.

112

105

4
8

4

140

6
11

5

1
16
35

19

1
15
160
35

20

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Ágazati
szakközépis
kolai
képzés
összes
óraszáma
9-12.
évfolyam

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti
oktatással párhuzamosan
Szakmai
követelmé
ny-modul

Tantárgyak,
témakörök
9.

11499-12 11500-12
Foglalko Munkahelyi
ztatás II. egészség és biztonság

e
Munkahelyi
egészség és
biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakítása
Munkavégzés
személyi feltételei
Munkaeszközök
biztonsága
Munkakörnyezeti
hatások
Munkavédelmi
jogi ismeretek
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek

10.
gy

ög
e
y

11.
gy

ögy

e

12.
gy

ögy e

gy

Ágazati
szakközépiskolai
képzés óraszáma
a közismeret
nélkül
1/13.
e

gy

ögy

Szakképe
sítésspecifikus
szakképzé
s
óraszáma
5/13. és
2/14.
e

A
szakké
pzés
összes
óraszá
ma

gy

18

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

113

32

32

8

8

11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések
esetén)
10007-12
Informatikai és műszaki alapok

Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
Műszaki
informatika
gyakorlat
Informatikai
alapismeretek
Irodai
alkalmazások
Számítógépes
hálózatok
használata
Műszaki ismeretek
Egyenáramú
áramkörök
Mágneses tér és
váltakozó áram
Szakrajz alapjai

54

8

8

8
8
64

8
8
64

8

8

8

8

24

24

24

24

72

72

72

72

18

18

18

18

36

36

36

36

18

18

18

18

36

90

90

90

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

114

10005-12
Villamosipari alaptevékenységek

Fémek és
ötvözetek
Nemfémes
anyagok
Minőségbiztosítás
Műszaki
gyakorlatok
Anyagok és
szerszámok
Mérések
Mechanikai és
villamos kötések
Műszaki rajz
Vetületi ábrázolás
Géprajzi
alapismeretek
Villamosipari
szakrajz alapjai
Elektrotechnika
Villamos áramkör
Passzív és aktív
hálózatok
A villamos áram
hatásai
Aktív hálózatok.
Villamos tér
Mágneses tér.
Elektromágneses
indukció

14

14

14

14

12

12

12

12

10

10

10

10

108

70

178

144

144

54

44

98

54

54

18

8

26

32

32

36

18

54

58

58

36
12

36
12

36
12

36
12

12

12

12

12

12

12

12

12

144
12

108
12

108
12

18

18

18

18

6

6

6

6

36
12

36

72

18

12

30

18

18

18

12

30

18

18

115

Váltakozó áramú
hálózatok
Elektrotechnika
gyakorlat
Forrasztási
gyakorlat
Villamos
mérőműszerek
Egyenáramú
mérések
Elektronika
Villamos áramköri
alapismeretek
Négypólusok
Félvezetők
Erősítők
Műveleti erősítők
Impulzustechnika
Digitális technika
alapjai
Elektronika
gyakorlat
Váltakozó áramú
alapmérések
Elektronikai
eszközök mérése
Áramkörök
építése, vizsgálata
Erősítők építése és

48

48

36

36

72

105

177

72

72

12

15

27

12

12

20

10

30

20

20

40

80

120

40

40

72

128

200

216

180

18

18

18

10

18
36
36
36
20

18
36
36
36
20

18
36
36
36
36

10
16
36
36
36

36

36

36

36

144

140

52

96

380

216

160

376

50

102

45

60

105

54

50

104

50

60

110

38

40

78

30

40

70

35

36

35
116

36

mérése
Impulzustechnikai
mérések
Digitális
áramkörök
vizsgálata

117

26

26

20

20

35

35

35

35

10003-12
Irányítástechnikai alapok

Irányítástechnika
Irányítástechnikai
alapismeretek
Vezérlés
Szabályozás
Irányítástechnika
gyakorlat
Villamos
irányítások
építőelemei és
készülékei
Vezérlési
fSzabályozások
l d k

10013-12
Áramkör építése, üzemeltetése

Elektronikai
áramkörök
Erősítők
alkalmazása
Teljesítmény
erősítők
Digitális technika
II.
Tápegységek
Oszcillátorok
Elektronikai
áramkörök
gyakorlat
Erősítők
vizsgálata

64

64

72

108

16

16

36

36

28
20

28
20

18
18

36
36

64

64

180

180

14

14

36

36

25
25

25
25

72
72

72
72
160

160

32

32

32

32

32

32

32
32

32
32
192

64

118

192
64

10015-12
Számítógép 10014-12
alkalmazása az Mechatronikai rendszerek
elektronikában

Digitális
berendezések
vizsgálata
Jelkeltő
áramkörök mérése
Mechatronika
Nem villamos
mennyiségek
mérése villamos
úton
Pneumatikus,
elektropneumatiku
s irányítások
Villamos
irányítások
Mechatronika
gyakorlat
Nem villamos
mennyiségek
mérése villamos
úton
Pneumatikus
vezérlések
Elektropneumatik
us vezérlések
Számítógép
alkalmazás
Általános PLC
ismeret
PLC programozás

64

64

64

64

96

96

32

32

32

32

48

48
128 128

119

32

32

48

48

48

48

96

128

16

32

32

48

Mikrovezérlők
Szimuláció és
PLC gyakorlat
Áramköri
tervezőprogramok
PLC program
készítése
PLC program
tesztelése
Mikrovezérlők
gyakorlat
Programtervezési
módszerek
Programozási
lehetőségek
MPASM
assembler
Osztályfőnöki:
Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

48

48
192

192

64

64

64

64

64

64

128 128

36
10
14
108
108
144 144
192 160
552 871
4
8
70
105
140
216
252
288
352
1423
1423
1032(öt évfolyamos képzésben: 1032 /2543 (öt évfolyamos képzésben: 40,58) %
1511 (öt évfolyamos képzésben: 1511) / 59,4 (öt évfolyamos képzésben: 59,42) %

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.

120

32

32

48

48

48

48

32
160

480 640
1120

2543

4.10 Mechatronikai technikus órafelosztás +1 éves szakképző évfolyamra
52 523 03 0001 54 01

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Történelem és állampolgári ismeretek
Társadalom és etika
Idegen nyelv
Matematika
Rajz- és vizuális kultúra
Osztályfőnöki
Testnevelés és sport
Fizika
Földrajz
Biológia
Kémia
Informatika
Elektronika/elektrotechnika
Anyagismeret
Automatika
Gépelemek
Műszaki dokumentáció
Szakmai elmélet összesen:

9.évf.
Heti Összesen
Elmélet
2
72
2
72
2,5 90

10.évf.
11.évf.
12.évf.
2/14.évf.
összes
Heti Összesen Heti Összesen Heti Összesen Heti Összesen óra
3
2
2,5

108
72
90

4
4
1
1
2
2

144
144
36
36
72
72

4
3
1
1
2
2
1
2

144
108
36
36
72
72
36
72

2
2
2

72
72
72

2
2

72
72

1
3
2
1
3
4

36
108
72
36
108
144

3
2
3

96
64
96

3
3

96
96

1
2
2
1

36
72
72
36

1
2
3

32
64
96

2

1
3

36
108

1
3

36
108

72

2

72

4

144

3

96

3

96

1

32

144
72
96
72
384

Gyakorlat
Műszaki alapgyakorlatok
Műszaki informatika
Műszaki dokumentáció
Mechatronikai szerelés
Mechatronikai gyakorlat
Automatika gyakorlat
Gépszerelés gyakorlat
Mérés gyakorlat
Szakmai gyakorlat összesen:
Összefüggő szakmai gyakorlat vézős évfolyam
előtt

3
1

108
36
2
2

4

144

4

0
72
72

3

108

144

2
2
7

72
72
252

2

64

3

96

2
7

64
224

108
64
36
72
180
96
72
136
764
90

Elmélet
Munkavédelem, munkaszervezés
Ipari hajtások
Szenzortechnika és buszrendszerek
Gyártórendszerek
Robot technika
Elmélet összesen:

2
4
1
3
3
13

64
128
32
96
96
416

64
128
32
96
96
416

4
6
4
5
2
21
34
1
35

128
192
128
160
64
672
1088
32
1120

128
192
128
160
64
672
2236
3192
5500

Gyakorlat
Villamos szerelés
CNC
Mechatronikai szerelés
Elektronikai áramkörök és eszközök programozása
Szenzortechnika és buszrendszerek
Gyakorlat összesen:
Összes szakmai óraszám évfolyamonként:
7
Összes közismereti óraszám:
24,5
Összes óraszám:
31,5

252
882
1134

7
252
25,5 918
32,5 1170
122

11
20
31

396
720
1116

10
20
30

320
640
960

4.11 Szakképzési helyi tanterv a 2013/2014-es tanévtől az 54 523 04
Mechatronikai technikus szakképesítéshez valamint a Gépészet ágazathoz
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy
évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első
évfolyamra, előírt tartalom) a Gépészet ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik:
54 863 01
54 521 03
54 523 04
I.

Fegyverműszerész
Gépgyártástechnológiai technikus
Mechatronikai technikus

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
–
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
–
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.
9.) Kormányrendelet,
–
az 54 523 04 Mechatronikai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapján készült.
A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 523 04
A szakképesítés megnevezése: Mechatronikai technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 50 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra
10. évfolyamot követően 105 óra
11. évfolyamot követően 140 óra
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az
alábbiak: nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
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Mechatronikai technikus 2013/2014-es tanévtől
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés
közismeret nélkül

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan
Szakmai
Tantárgyak
követelménymodulok

11500-12
Munkahelyi egészség
és biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.

Munkahelyi
egészség és
biztonság

9.
heti óraszám
e
gy

Ögy

10.
heti óraszám
e
gy

ögy

11.
heti óraszám
e
gy

ögy

12.
heti óraszám
e
gy

0,5

1/13
heti óraszám
e
gy

ögy

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
5/13 és 2/14.
heti óraszám
e
gy

0,5

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

2

10162-12 Gépészeti
alapozó feladatok

Gépészeti
alapozó feladatok 3,5
Gépészeti
alapozó feladatok
gyakorlat

10163-12 Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

10172-12
Mérőtermi feladatok

4
2

70

5
3

105

Munkavédelem

5
3

16,5

140

11

1

Elsősegélynyújtás
gyakorlat

1

1

Műszaki mérés

2

125

1
2

160

Műszaki mérés
gyakorlat

10190-12
Mechatronikai
gépészeti feladatok

10191-12
Mechatronikai
villamos feladatok
összes óra
összes óra

2

2

Mechatronikai
gépészeti
feladatok

10

Mechatronikai
gépészeti
feladatok
gyakorlat
Mechatronikai
villamos
feladatok
Mechatronikai
villamos
feladatok
gyakorlat

8

7,5

6
4
6

2

70

4
7

3

105

5
8

3

140

8
11

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Ágazati
Szakmai
szakközépiskolai
Tantárgyak,
Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a
követelményképzés
témakörök
közismereti oktatással párhuzamosan
összes óraszáma
modul
9-12. évfolyam
126

3

20
34

Ágazati
szakközépiskolai
képzés óraszáma
a közismeret
nélkül

14

160

Szakképesítésspecifikus
szakképzés
óraszáma
5/13. és

20
34

14

A
szakképzés
összes
óraszáma

2/14.
9.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

e

Munkahelyi
egészség és
biztonság

Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakítása
Munkavégzés
személyi feltételei
Munkaeszközök
biztonsága
Munkakörnyezeti
hatások
Munkavédelmi
jogi ismeretek
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
11499-12
Munkaviszony
Foglalkoztatás létesítése
II.
Álláskeresés
Munkanélküliség

10.
gy ögy e

11.
gy

ögy e

12.
gy

ögy e

1/13.
gy

e

gy

ögy e

gy

18

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4
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16

16

4

4

4

4

4
4

4
4

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

11498-12 Foglalkoztatás
I. (érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztatás I.
Nyelvtani
rendszerzés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
Gépészeti alapozó
feladatok
Műszaki
dokumentációk
Műszaki rajz
Géprajzi
ismeretek
Gépészeti
alapmérések
Anyagismeret
Anyagvizsgálat
Anyagjelölések
Gépészeti szerelés
CAD alkalmazás
Kézi forgácsolás
Gépi forgácsolás
I.
Gépi forgácsolás
II.
Műszaki
mechanika

126

144

180

160

18

64

8

8

8

8

24

24

24

24

470

594

594

36

36

36

54

18

18

54

18

18

36

36

36

36
36
36
32
32
36

36
36
36
36
36
36

36
36
36
36
36
36

18

18

36

36

18

18

18

18

72

72

72

72

36
18

64

36
36
36
36
36

36
32
32
36

128

10163-12 Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

Gépelemek
Hajtások
Gépészeti alapozó
feladatok
gyakorlat
Műszaki
dokumentációk
gyakorlat
Gépészeti
alapmérések
gyakorlat
Anyagismeret
gyakorlat
Anyagvizsgálat
gyakorlat
Kézi forgácsolás
gyakorlat
Gépi forgácsolás
gyakorlat
Munkavédelem
Munkabiztonság
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Elsősegélynyújtás
gyakorlat
Az
elsősegélynyújtás
általános alapjai

64
32
72 70

108 105

18

40

36 35

36

45

72
72

603

396

160

556

36

30

66

36

30

66

36

30

66

36

30

66

15

53

18

30

48

18

36

30

177

126

35

161

35

223

144

35

179

18
36

72
72

108 140

20

36 35

64
32

36

32
18
7
7

129

32
18
7
7

36
18
9
9

36

36
18
9
9

32 32

36

36

10 10

12

12

10190-12
Mechatronikai
gépészeti feladatok

10172-12 Mérőtermi feladatok

Munka- és
környezetvédelem
a gyakorlatban
Sérülések ellátása
Műszaki mérés
Geometriai
mérések
Villamos mérések
Összetett
mechanikai-,
technológiai
vizsgálatok
Műszaki mérés
gyakorlat
Geometriai
mérések gyakorlat
Anyagvizsgálat
Villamos mérések
gyakorlat
Nagypontosságú
mérések
Szerszámgépek
pontossága
Mechatronikai
gépészeti
feladatok
Műszaki rajz
CAD síkbeli
ábrázolás
CAD térbeli
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12 12

12

12

12

64

10 10
64

72

12
72

24

24

26

26

32

32

36

36

8

8

10

10

64 64

72

72

12 12

14

14

8

8

8

16 16

18

18

16 16

18

18

12 12

14

14

8

318

318

32

32

32

32

32

32

10191-12 Mechatronikai villamos feladatok

ábrázolás
Anyagismeret
Technológia
Gépelemek
Mechatronika
Robottechnika
Mechatronikai
gépészeti
feladatok
gyakorlat
Pneumatika,
hidraulika
Szerelés
Karbantartás
Mechatronikai
villamos feladatok
Elektrotechnika
Elektronika
Automatika
Irányítástechnika
Ipari elektronika
Villamos gépek
PLC programozás
Mechatronikai
villamos feladatok
gyakorlat
Ipari elektronika
gyakorlat

32
32
64
64
32

131

32
32
64
64
32
256

256

96

96

96
64

96
64

240

240

32
32
32
32
32
32
48

32
32
32
32
32
32
48
192

192

64

64

PLC programozás
gyakorlat
PLC kiépítése
gyakorlat
Összesen

144 72

Összesen

216

Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

1360 (öt évfolyamos képzésben: 1364) / 55,02 % (öt évfolyamos képzésben: 54,32) %
1112 (öt évfolyamos képzésben: 1147) / 44,98 % (öt évfolyamos képzésben: 45,68) %

144 108
70

252

180 108
105

288

256 96
140

352

720 504
1423

1224b

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
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544
160

992

64

64

64

64

448
2472

4.12 Géplakatos (2+2 éves)
11.
évfolyam
(heti
óraszám)
E
Gy

12.
évfolyam
(heti
óraszám)
E
Gy

1.0/0110-11, 2.0/0110-11

1

0,5

-

-

3.0/6361-11, 4.0/6361-11
1.0/6361-11
1.0/6361-11

2
1
-

2,5

-

-

2.0/6361-11, 5.0/6361-11

1

-

-

-

1.0/0220-11

3

-

-

-

0,5

1

1

3

1

-

2

-

0,5

-

7

-

-

19,5

-

20,5

1
0,5

-

1
0,5

-

Tananyagegység/Modul
Tantárgy/óra
Általános gépészeti
munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi
feladatok
Anyagismeret
Műszaki dokumentációk
Rajztermi gyakorlat
Szerelési, mérési
alapismeretek
Gépészeti kötések
elméleti alapjai
Anyagvizsgálati és
geometriai mérések
Gépelemek beállítása
Szakmai ismeretek

Szakmai gyakorlat

1.0/6344-11, 2.0/6344-11, 2.0/636311
1.0/6363-11
1.0/6364-11, 2.0/6364-11, 3.0/636411
2.0/6361-11, 3.0/6361-11, 4.0/636111, 5.0/6361-11, 1.0/6363-11
1.0/6364-11, 2.0/6364-11, 3.0/636411, 2.0/0220-11

Testnevelés
Osztályfőnöki

133

4.13 Gépi forgácsoló (2+2 éves)
11.
évfolyam
(heti
óraszám)
E
Gy

12.
évfolyam
(heti
óraszám)
E
Gy

1.0/0110-11, 2.0/0110-11

-

-

1

1

3.0/6361-11, 4.0/6361-11
1.0/6361-11
1.0/6361-11

2
1
-

2,5

-

-

2.0/6361-11, 5.0/6361-11

1

-

-

-

1.0/6362-11, 2.0/6362-11, 3.0/636211, 4.0/6362-11

5

-

8,5

-

1.0/6344-11, 2.0/6344-11

1

1

-

2,5

3.0/6361-11, 4.0/6361-11, 2.0/636111, 5.0/6361-11, 1.0/6362-11,
2.0/6362-11, 3.0/6362-11, 4.0/636211

-

20

-

20

1
0,5

-

1
0,5

-

Tananyagegység/Modul
Tantárgy/óra
Általános gépészeti
munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi
feladatok
Anyagismeret
Műszaki dokumentációk
Rajztermi gyakorlat
Szerelési, mérési
alapismeretek
Gépi forgácsolás
műveletei
Anyagvizsgálati és
geometriai mérések
Szakmai gyakorlat
Testnevelés
Osztályfőnöki
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4.14 Géplakatos előrehozott 3 éves szakképzés
9.
évfolyam
(heti
óraszám)
E
Gy

10.
évfolyam
(heti
óraszám)
E
Gy

11.
évfolyam
(heti
óraszám)
E
Gy

1.0/0110-11, 2.0/0110-11

1

0,5

-

-

-

-

3.0/6361-11, 4.0/6361-11

2

-

-

-

-

-

1.0/6361-11

1,5

-

-

-

-

-

1.0/6361-11

-

2

-

-

-

-

2.0/6361-11, 5.0/6361-11

1

-

-

-

-

-

1.0/0220-11
1.0/6344-11, 2.0/6344-11,
2.0/6363-11
1.0/6363-11
1.0/6364-11, 2.0/6364-11,
3.0/6364-11
2.0/6361-11, 3.0/6361-11,
4.0/6361-11, 5.0/6361-11,
1.0/6363-11 1.0/6364-11,
2.0/6364-11, 3.0/6364-11,
2.0/0220-11

0,5

-

1,5

-

0,5

-

-

-

1

3

-

2

-

-

2

-

2

-

-

-

2

-

4,5

-

-

9,5

-

11

-

19

Tananyagegység/Modul
Tantárgy/óra
Általános gépészeti
munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi
feladatok
Anyagismeret
Műszaki
dokumentációk
Rajztermi gyakorlat
Szerelési, mérési
alapismeretek
Gépelemek
Anyagvizsgálati és
geometriai mérések
Gépelemek beállítása
Szakmai ismeretek

Szakmai gyakorlat

A 2012/2013 tanévben induló Géplakatos szakma a három évfolyamos 2011-ben elfogadott,
központi program szerint került beiskolázásra.
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4.15 Gépi forgácsoló előrehozott 3 éves szakképzés
9.
évfolyam
(heti
óraszám)
E
Gy

10.
évfolyam
(heti
óraszám)
E Gy

11.
évfolyam
(heti
óraszám)
E Gy

1.0/0110-11, 2.0/0110-11

1

0,5

-

-

-

-

3.0/6361-11, 4.0/6361-11
1.0/6361-11
1.0/6361-11

2
1
-

2,5

-

-

-

-

2.0/6361-11, 5.0/6361-11

1

-

-

-

-

-

1.0/6362-11

-

0,5

-

-

-

-

Szakmai ismeretek

1.0/6362-11, 2.0/6362-11,
3.0/6362-11, 4.0/6362-11

-

-

6

-

7

-

Anyagvizsgálati és
geometriai mérések

1.0/6344-11, 2.0/6344-11

-

-

2

2

-

1

Szakmai gyakorlat

3.0/6361-11, 4.0/6361-11,
2.0/6361-11, 5.0/6361-11,
1.0/6362-11, 2.0/6362-11,
3.0/6362-11, 4.0/6362-11

-

9,5

-

10,5

-

20

Tananyagegység/Modul
Tantárgy/óra
Általános gépészeti
munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi
feladatok
Anyagismeret
Műszaki dokumentációk
Rajztermi gyakorlat
Szerelési, mérési
alapismeretek
Forgácsolási
alapismeretek

A 2012/2013 tanévben induló Gépi forgácsoló, és Géplakatos szakmák a három évfolyamos
2011-ben elfogadott, központi program szerint kerülnek beiskolázásra.
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4.16 Szakképzési helyi tanterv a 2013/2014-es tanévtől a 34 521 03 Gépi
forgácsoló szakképesítéshez
I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.
9.) Kormányrendelet,
–
a 34 521 03 Gépi forgácsoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 03
A szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra
10. évfolyamot követően 140 óra
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában.
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt kiadó
rendelet 3. számú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában
Szakmai előképzettség:Előírt gyakorlat:Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
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Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az
alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
nincs.
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Gépi forgácsoló a 2013/2014-es tanévtől
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
3/11. évfolyam
követelményTantárgyak
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
modulok
heti
heti
ögy heti
heti
ögy heti
heti
óraszám óraszám
óraszám óraszám
óraszám óraszám
11500-12
Munkahelyi
Munkahelyi
egészség és
1
egészség és
biztonság
biztonság

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
heti
heti
ögy heti
heti
óraszám óraszám
óraszám óraszám
1

11499-12
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

1

1

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10163-12
Gépészeti
munkabiztonság
és környezetvédelem

Munkavédelem

1

Elsősegélynyújtás
gyakorlata

1
1

1

Gépészeti
2
alapozó feladatok

10162-12
Gépészeti
Gépészeti
alapozó feladatok alapozó feladatok
gyakorlata

3

5

4

139

Szakmai
anyagismeret és
10173-12
anyagvizsgálat
Anyagvizsgálatok
Anyagvizsgálat
és geometriai
és gépészeti
mérések
mérések
gyakorlata
10174-12
Esztergályos
feladatok
10176-12 Marós
feladatok
10175-12
Köszörűs
feladatok
Összes óra
Összes óra

2

2

3

5

6

Esztergálás

2

Esztergálás
gyakorlata

3
7

Marás

3
5,5

2
9,5

4

3

Marás gyakorlata

3
5

Köszörülés

5

2

Köszörülés
gyakorlata

3
4

6
17

11
140

9
25

11
3

1,5

6

16
140

140

9
25,5

16,5

8
14
34,5

20,5
160

9,5
34,5

25

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül
Óraszám
2.
Összesen
Összesen
3/11. évfolyam
1. évfolyam
évfolyam
e
gy
e
gy ögy e
gy

Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
Tantárgyak/témakörök
követelménymodul

Óraszám
1/9. évfolyam
e
gy
ögy

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

11497-12
Foglalkoztatás I.

Munkahelyi egészség és
biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakítása
Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök
biztonsága
Munkakörnyezeti
hatások
Munkavédelmi jogi
ismeretek
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerzés 1

2/10. évfolyam
e
gy
ögy

36

36

36

36

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8
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32

32

32

32

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8
64
10

8
8
64
10

8
8
64
10

8
8
64
10

Nyelvtani rendszerezés
2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Munkavédelem
Munkabiztonság
Tűzvédelem
Környezetvédelem
10163-12
Elsősegélynyújtás
Gépészeti
gyakorlata
munkabiztonság és Elsősegélynyújtás
környezetvédelem alapjai
Munka- és
környezetvédelem a
gyakorlatban
Sérülések ellátása
Gépészeti alapozó
feladatok
Műszaki
dokumentációk
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsgálat
10162-12
Gépészeti alapozó Fémek alakítása
feladatok
Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata
Műszaki
dokumentációk
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsgálat

36
12
12
12
36

10

10

10

10

24
20

24
20
36

24
20

24
20
36

36
12
12
12

36

36

12

12

12

12

12

12

72

108

108

18

27

18

27

18

27

18

27
180

144

108

144

36

36

36

36

36

36
142

36

144

10173-12
Anyagvizsgálatok
és geometriai
mérések

10174-12
Esztergályos
feladatok

10176-12
Marós feladatok

Gépészeti alapismeretek
Szakmai anyagismeret
és anyagvizsgálat
Szakmai anyagismeret
Roncsolásos és
roncsolásmentes
anyagvizsgálatok
Mérőeszközök,
mérőberendezések
Anyagvizsgálat és
gépészeti mérések
gyakorlata
Roncsolásos
anyagvizsgálatok
Roncsolásmentes
anyagvizsgálatok
Mérőeszközök
használata
Esztergálás
Az esztergálás eszközei
Az esztergálás
technológiája
CNC programozás
Esztergálás gyakorlata
Az eszközök használata
Az esztergálás
gyakorlata
CNC esztergálás
Marás
A marás eszközei
A marás technológiája

72
72

72

144

24

24

36

24

24

36

24

24

36

180

108

180

108

216

60

72

60

72

60

72

140

72
18

96
32

24
30

168

108
36

64
16

32

36

22

32

36

26

252
42

176
48

120
90
108
36
36

216

438

342
76

192 534
56

64

146

68

64

126

68

108
140

143

172

160

96
36
36

96

CNC programozás
Marás gyakorlata
Az eszközök használata
A marás gyakorlata
CNC marás
technológiája
Köszörülés
Köszörülés eszközei
Köszörülési
technológiák
CNC programozás
10175-12
Köszörülés gyakorlata
Köszörűs feladatok
Eszközök használata
Köszörülési
technológiák
alkalmazása
CNC köszörülés
Összesen:
Összesen:
Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

36

216 396
612
828 / 31,75
1780 / 68,25

36
180
24
96

160
32
64

60

64

72
18

96
18

24
30

324
900

352 352
80
144
128

168

108
36

48
15

39

36

16

39

36

17

144
36

192
64

48

64

60
576

340

288
816

64
528

336

256 256
76
82

2328
2608

522 738
1260
826 / 32,73
1698 / 67,27

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
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156

98
304 800 2364
1104
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4.17 Szakképzési helyi tanterv a 2013/2014-es tanévtől a 34 521 04 Ipari
gépész szakképesítéshez
I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.
9.) Kormányrendelet,
–
a(z) 34 521 04 Ipari gépész szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 04
A szakképesítés megnevezése: Ipari gépész
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
145

Pályaalkalmassági követelmények: IV.

A szakképzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az
alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
nincs
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Ipari gépész 2013/2014-es tanévtől
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
követelményTantárgyak
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
modulok
heti
heti
ögy heti
heti
ögy
óraszám óraszám
óraszám óraszám
11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

Munkahelyi
egészség és
biztonság

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
3/11. évfolyam
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
heti
heti
heti
heti
ögy heti
heti
óraszám óraszám óraszám óraszám
óraszám óraszám

1

1

11499-12
Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás II.

1

1

11497-12
Foglalkoztatás I.

2

2

Foglalkoztatás I.

Gépészeti alapozó
2
10162-12
feladatok
Gépészeti alapozó
Gépészeti alapozó
feladatok
feladatok gyakorlata
10163-12
Gépészeti
munkabiztonság
és
környezetvédelem
10166-12
Gépészeti kötési

Munkavédelem
Elsősegélynyújtás
gyakorlata
Gépészeti kötések
alapjai

3
5

4

1

1
1

1
3

3
147

1

Gépészeti kötések
készítésének
gyakorlata
Szakmai
anyagismeret és
10173-12
Anyagvizsgálatok anyagvizsgálat
és geometriai
Anyagvizsgálat és
mérések
gépészeti mérések
gyakorlata
Gépelemek
beállítása
10177-12
Gépelemek
Mérések és
szerelési feladatai beállítások
gyakorlata
feladatok

10178-12
Ipari gépész
műveletek
Összes óra
Összes óra

4

2

4

3

5

3

3

1,5

8

3

3
9

3
8,5

Fémmegmunkálások

1
2

7,5

10

3

Üzembehelyezés
gyakorlata

2
8

6
17

11
140

9
25

16
140

148

9
25,5

16,5

10
14
34,5

20,5
160

9,5
34,5

25

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül
Óraszám
2.
Összesen
Összesen
3/11. évfolyam
1. évfolyam
évfolyam
e
gy
e
gy
ögy e
gy

Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
Tantárgyak/témakörök
követelménymodul

Óraszám
1/9. évfolyam
e
gy
ögy

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

11497-12

Munkahelyi egészség és
biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakítása
Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök
biztonsága
Munkakörnyezeti
hatások
Munkavédelmi jogi
ismeretek
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség

2/10. évfolyam
e
gy
ögy

36

36

36

36

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

4

140

140

8

Foglalkoztatás I.
149

4

160

8

32

32

32

32

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8

8
8

8
8

8
8

64

64

64

64

Foglalkoztatás I.

Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés
2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Gépészeti alapozó
feladatok
Műszaki
dokumentációk
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsgálat
10162-12
Fémek alakítása
Gépészeti alapozó
Gépészeti alapozó
feladatok
feladatok gyakorlata
Műszaki
dokumentációk
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsgálat
Gépészeti alapismeretek
Munkavédelem
Munkabiztonság
Tűzvédelem
Környezetvédelem
10163-12
Elsősegélynyújtás
Gépészeti
munkabiztonság és gyakorlata
környezetvédelem Elsősegélynyújtás
alapjai
Munka- és
környezetvédelem a
gyakorlatban

72

10

10

10

10

10

10

10

10

24
20

24
20

24
20

24
20

108

108

18

27

18

27

18

27

18

27
180

144

108

144

144

36
36
36
72
36
12
12
12

36

36

36

36
12
12
12

36

36

12

12

12

12
150

36

10166-12
Gépészeti kötési
feladatok

10173-12
Anyagvizsgálatok
és geometriai
mérések

Sérülések ellátása
Gépészeti kötések
alapjai
Hegesztés, forrasztás,
ragasztás
Szegecselés, csavarozás
Felületvédelem
Gépészeti kötések
készítésének gyakorlata
Hegesztési, forrasztási,
ragasztási gyakorlat
Szegecs-, csavarkötések
készítése
Felületvédelmi
bevonatok készítése
Szakmai anyagismeret
és anyagvizsgálat
Szakmai anyagismeret
Roncsolásos és
roncsolásmentes
anyagvizsgálatok
Mérőeszközök,
mérőberendezések
Anyagvizsgálat és
gépészeti mérések
gyakorlata
Roncsolásos
anyagvizsgálatok
Roncsolásmentes
anyagvizsgálatok
Mérőeszközök
használata

12

12
108

108

108

32

48

48

12

36
24

36
24

10
10

144

72

108

24

144

140

128

96

40

24

12

24

12
180

108

48

48

48

18

24

36

36

15

24

24

24

15

180

108

60

156

288

32

36

96

12

60

36

96

10

60

36

96

10

151

288

128

320

10177-12
Gépelemek
szerelési feladatai

10178-12
Ipari gépész
műveletek

Gépelemek beállítása
Hajtások
Hidraulikus rendszerek
Pneumatikus rendszerek
Mérések és beállítások
gyakorlata
Hajtások szerelése
Hidraulikus rendszerek
szerelése
Pneumatikus rendszerek
szerelése
Fémmegmunkálások
Fémek melegalakítása,
tulajdonság javítása
Kézi és gépi forgácsolás
Üzembehelyezés
elmélete
Üzembehelyezés
gyakorlata
Melegüzemi gyakorlat
Kézi és gépi
forgácsolási
feladatok
Üzembehelyezés

Összesen:
Összesen:
Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya

108
36
36
36

96
32
32
32

204

324

272

108

324
900

172

320

100

90

100

108

96

90

110

108

76

90

110

98

576

140

22

35

20

28

22

288
816

256

320
40

119

140

119
528

140
800

2328
2608

522 738
304
160
1260
1104
826 / 32,73
1698 / 67,27

590

64

18

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik
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64

35

256

216 396
140
612
828 / 31,75
1780 / 68,25

64
24
20
20
270

98

596

108
36
36
36

320

2364
2524

4.18. Felnőttoktatás
4.18.1 A CAD-CAM informatikus

54 481 01 CAD-CAM INFORMATIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTToktatás óraterve esti és levelező képzésben
1., A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma :
Ágazati szakképzés
közismeret nélkül
Szakmai követelménymodulok

1/13

Tantárgyak

heti
óraszám
e
gy
11500-12 Munkahelyi egészség
és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések
esetén)

Munkahelyi egészség és
biztonság
Foglalkoztatás II.

Technológiai ismeretek
10819 -12 CAM alapok

Műszaki ismeretek
CAD-CAM gyakorlat
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heti óraszám
e
gy

033
0,33

Foglalkoztatás I.

Információ-technológiai
10815-12 Információ-technológiai alapok
alapok
Információ-technológiai
gyakorlat
Munkaszervezési
10826-12 Szakmai életpályaismeretek
építés, munkaszervezés,
Munkaszervezés
munkahelyi kommunikáció
gyakorlat
Adatbázis- és
szoftverfejlesztés
Adatbázis- és
10817-12 Hálózatok,
szoftverfejlesztés
programozás és adatbázisgyakorlat
kezelés
Hálózati ismeretek I.
Hálózati ismeretek és
eszközök I. gyakorlat
Műszaki ábrázolás és
gépelemek
Műszaki ábrázolás és
10820 -12 CAD alapok
gépelemek gyakorlat
CAD gyakorlat

ögy

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
2/14.

1
0.67

0.25
1.22

0.25

0.5
1.44
0.77

1
4

0.77

1.75
1.375

3.67

1.5

1
1.5

0.5

1.88
1.33

0.5
1.5
2

Számítógépes gyártás
10818 -12 CNC gépkezelés,
programozás

2
2
2

Technológia gyakorlat
CNC gépek gyakorlat

összes óra
összes óra
összes óra szabad sávval

5.33 13.67
19

6
90

12
18

A tört számok a tömbösítésből adódóan jelentkeznek, amely a képzés során semmi problémát
nem okoz!
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4.18.2 Autószerelő

54 525 02 Autószerelő/közlekedésgépész
ágazat
2015/2016-os tanévtől - FELNŐTToktatásban esti képzési formában
1 ., A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
A tanulók felvételének feltételei:
Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: KÖZÉPISKOLAI ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY
Szakmai előképzettség: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: SZÜKSÉGES
Előírt gyakorlat: Nincs!
Pályaalkalmassági követelmények: Nincs!
Szakmai alkalmassági követelmények: Nincs!

2.,A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti
óraszáma évfolyamonként

Szakmai
követelménymodulok

11500-12
Munkahelyi egészség
és biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)
10416-12
Közlekedéstechnikai
alapok

Ágazati szakképzés
közismeret nélkül
Tantárgyak
1/13
heti óraszám
e
gy
Munkahelyi
egészség és
biztonság

ögy

Ágazati
szakképzés
közismeret
nélkül
2/14.
heti óraszám
e
gy

0,5

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

1

Közlekedési
ismeretek

1

Műszaki rajz

1,5

Mechanika

1
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Gépelemek-géptan

10417-12
Közlekedéstechnikai
gyakorlatok

Technológiai
alapismeretek
Elektrotechnikaelektronika
Karbantartási
gyakorlatok

1,5
2
2
6

Mérési gyakorlatok

2

Járműkarbantartás
10418-12
Járműkarbantartás

10421-12
Autószerelő feladatai

0,5

Gazdasági
ismeretek
Járműkarbantartás
gyakorlata
Gépjárműszerkezettan
Gépjárművillamosságtan

0,5
2
3
2

Szerelési gyakorlat
10422-12
Járműdiagnosztika

3

Járműdiagnosztika

1,5

Járműdiagnosztika
gyakorlata

összes óra
összes óra

3,5
7,5

10
17,5

96

7

10,5
17,5

3., Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak
gépjármű-szerkezettan
gépjármű-villamosságtan
gépjárművizsgálat és –javítás
járműdiagnosztika
elektronikai és gépjármű elektronikai mérések gyakorlat
komplex módon alkalmazásra kerülnek.
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4.18.3. Autótechnikus

55 525 01 Autótechnikus
2015/2016-es tanévtől FELNŐTToktatásban iskolarendszerű esti képzésben

1., A szakképesítés-ráépülés alapadatai:
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

54 525 01, 54 525 02

A szakképesítés-ráépülés megnevezése:

Autótechnikus

A szakmacsoport száma és megnevezése:

13. Közlekedés

Ágazati besorolás száma és megnevezése:

XXII. Közlekedésgépész

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
Elméleti képzési idő aránya:

50%

Gyakorlati képzési idő aránya:

50%

2., A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Bemeneti kompetenciák: Nincs

Szakmai előképzettség: 54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy
54 525 02 Autószerelő szakképesítés

Előírt gyakorlat: Nincs
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségek
Pályaalkalmassági követelmények: Nincs
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3., A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti
óraszáma
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak
Gépjárműszerkezetek

10423-12
Járműfenntartási feladatok

Szakmai számítások

Elméleti
heti óraszám
3
0,5

Gépjárműfenntartás
gyakorlata

3,5
1

Veszélyes anyagok kezelése

10424-12
Járműfenntartási üzemvitel

Vállalkozási ismeretek

0,5

Műszaki dokumentációs
ismeretek

1
0,5

Számítástechnika gyakorlat
Korszerű járműtechnika
10425-12
Korszerű járműtechnika

3

Korszerű járműtechnika
gyakorlat

2,5

Gépjármű-elektronikai
mérések gyakorlat

2
7

Összes óra

10,5
17,5

Összes óra
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Gyakorlati
heti óraszám

4.18.4. CNC gépkezelő

35 521 01 CNC GÉPKEZELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ A FELNŐTToktatásban
Esti képzési formában

1., A szakképesítés-ráépülés alapadatai
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 521 01
A szakképesítés-ráépülés megnevezése: CNC gépkezelő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
Elméleti képzési idő aránya: 40 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2., A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség: Bemeneti kompetenciák: Nincs
Szakmai előképzettség: 34 521 03 Gépi forgácsoló
Előírt gyakorlat: Nincs
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: Nincs

3., A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma
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Szakmai
követelménymodulok

Elméleti
Gyakorlati
heti óraszám heti óraszám

Tantárgyak
Gyártáselőkészítés

2

CNC programozás

4

CNC programozási
gyakorlat

11399-12
CNC-forgácsolás

6

CNC
szerszámgépek

5

CNC forgácsolási
gyakorlat

16

Összes óra

11

Összes óra

22

33 +1 óra ofő

4., A 11399-12 azonosító számú CNC-forgácsolási feladatok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák
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Gépkarbantartások

CNC köszörülés

CNC marás

CNC
forgácsolási
gyakorlat

CNC esztergálás

Gyártóeszközök

Jellegzetes szerkezeti elemek, részegységek

CNC vezérlések

Szekrényes alkatrészek megmunkáló gépei

CNC
szerszámgépek

Forgástest jellegű alkatrészek megmunkáló gépei

CNC programozás

Gyártási folyamattervezés

Rögzített marási ciklusok

Rögzített fúrási, köszörülési ciklusok

Rögzített esztergálási ciklusok

Programutasítások

Programnyelv szerkezet

Gyártási folyamatok

Technológiai alapok

11399-12
CNC forgácsolási
feladatok

CNC programozás

Koordináta rendszerek, nullpontok

Gyárt
áselő
készít
és

CNC
progr
amoz
ási
gyak
orlat

4.18.5. Elektronikai technikus

54 523 02 Elektronikai technikus
2015/2016-os tanévtől –FELNŐTToktatásban

1., A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 523 02
A szakképesítés megnevezése: Elektronikai technikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2., A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: 3., A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma
évfolyamonként:
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Szakmai
követelménymodulok

11500-12
Munkahelyi egészség és
biztonság
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)

Tantárgyak

Munkahelyi
egészség és
biztonság

10003-12
Irányítástechnikai alapok

10013-12
Áramkör építése, üzemeltetése

10014-12
Mechatronikai rendszerek

10015-12
Számítógép alkalmazása az
elektronikában

Ágazati
szakképzés
közismeret
nélkül.
2/14.
heti óraszám
e
gy

0,5

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

1

Műszaki
informatika
gyakorlat
10007-12
Műszaki
Informatikai és műszaki alapok
ismeretek
Műszaki
gyakorlatok
Műszaki rajz
10005-12
Villamosipari
alaptevékenységek

Ágazati
szakképzés
közismeret
nélkül
1/13
heti
ögy
óraszám
e
gy

Elektrotechnika
Elektrotechnika
gyakorlat
Elektronika
Elektronika
gyakorlat
Irányítástechnika
Irányítástechnika
gyakorlat
Elektronikai
áramkörök
Elektronikai
áramkörök
gyakorlat
Mechatronika
Mechatronika
gyakorlat
Számítógép
alkalmazása
Szimuláció és
PLC gyakorlat
Mikrovezérlők
gyakorlat

Osztályfőnöki:
összes óra
összes óra

1
1
2
0,5
0,5
2
2

3

96

3,5
2,5
3
1,5
2
1,5
3
2
0,5
4
17,5
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1

13,5

96

0,5
5
17,5

12,5

4.18.6. Gépgyártástechnológiai technikus

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
2015/2016-os tanévtől felnőttoktatásban, iskolarendszerű esti képzési formában

1 . A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
A tanulók felvételének feltételei:
Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: KÖZÉPISKOLAI ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY
Szakmai előképzettség: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: SZÜKSÉGES
Előírt gyakorlat: Nincs!
Pályaalkalmassági követelmények: Nincs!
Szakmai alkalmassági követelmények: Nincs!

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Gyártásközi mérési feladatokat lát el
Laboratóriumi mérési feladatokat lát el
Mérőszobai feladatokat lát el
Részt vesz a karbantartási, üzemeltetési és üzembe helyezési folyamatokban
Gyártási dokumentációt készít
Gyártási folyamat végrehajtását irányítja
Részt vesz a gyártási folyamat korszerűsítési munkáiban
Magasabb elméleti felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkát végez

163

3. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti
óraszáma évfolyamonként

Ágazati szakképzés
közismeret nélkül

Szakmai
követelménymodulok

Ágazati
szakképzés
közismeret nélkül

Tantárgyak
1/13
heti óraszám
e

2/14.
ögy

gy

heti óraszám
e

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11498-12
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő
képzések esetén)

Foglalkoztatás I.

1

gy

0,5

Munkavédelem
10163-12 Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

0,5

Elsősegélynyújtás
gyakorlat
0,5
Gépészeti
alapozó feladatok
10162-12 Gépészeti
alapozó feladatok

6
Gépészeti
alapozó feladatok
gyakorlat

96
7,5
164

1

Műszaki mérés
10172-12
Mérőtermi feladatok

1
Műszaki mérés
gyakorlat

10169-12
Forgácsoló
technológia
hagyományos és
CNC
szerszámgépeken

1

Forgácsolási
alapismeretek

2,5

Forgácsolási
alapismeretek
gyakorlat
4

10170-12
Gyártástervezés és
gyártásirányítás

10171-12
Karbantartás és
üzemvitel

Gyártástervezés
és
gyártásirányítás
Gyártástervezés
és
gyártásirányítás
gyakorlat

3

1

Szerszámgépek
karbantartása
Szerszámgépek
karbantartása
gyakorlat

4

összes óra

7

összes óra

17+0,5 ofő
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10

96

7

10

17+ 0,5 ofő

4.18.7. Gépi forgácsoló

34 521 03 Gépi forgácsoló
a 2015/2016-os tanévtől FELNŐTToktatásban iskolarendszerű, esti képzésben

1., A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
A tanulók felvételének feltételei:
Bemeneti kompetenciák: betöltött 18.életév
Iskolai előképzettség: 8. ált iskolai bizonyítvány
Szakmai előképzettség: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: SZÜKSÉGES
Előírt gyakorlat: Nincs!
Pályaalkalmassági követelmények: Nincs!
Szakmai alkalmassági követelmények: Nincs!

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Szerszámélezést végez
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Vállalkozási adminisztrációt végez
Fúrási munkát végez
Köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat végez
Vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végez
Gyalulási, vésési munkákat végez
Méréseket, vizsgálatokat végez
Alkatrészt gyárt, alakít, javít
Esztergálási munkákat végez
Marási munkákat végez
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3.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti
óraszáma évfolyamonként

Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
heti
ögy
heti
heti
heti
óraszám óraszám
óraszám óraszám

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

1

10163-12
Gépészeti
munkabiztonság
és környezetvédelem

Munkavédelem

0,5

0,5

Elsősegélynyújtás
gyakorlata

Gépészeti
alapozó feladatok
10162-12
Gépészeti alapozó Gépészeti
feladatok
alapozó feladatok
gyakorlata
Szakmai
anyagismeret és
10173-12
anyagvizsgálat
Anyagvizsgálatok
Anyagvizsgálat
és geometriai
és gépészeti
mérések
mérések
gyakorlata

1

1,5
2

0,5

1

2,5

10174-12
Esztergályos
feladatok

Esztergálás

10176-12 Marós
feladatok

Marás

1,5

Marás gyakorlata

5,5

10175-12
Köszörűs
feladatok

Köszörülés

Összes óra
Összes óra

1,5

1

Esztergálás
gyakorlata

5

0,5

3

1

1

Köszörülés
gyakorlata

4
5

12,5
17,5
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2
96

15
17,5

4.18.8. Ipari gépész

34 521 04 Ipari gépész
2015/2016-os tanévtől FELNŐTToktatásban iskolarendszerű esti képzésben

1., A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
A tanulók felvételének feltételei:
Bemeneti kompetenciák: betöltött 18.életév
Iskolai előképzettség: 8. ált iskolai bizonyítvány
Szakmai előképzettség: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: SZÜKSÉGES
Előírt gyakorlat: Nincs!
Pályaalkalmassági követelmények: Nincs!
Szakmai alkalmassági követelmények: Nincs!

2., A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma megnevezése
31 521 03 0000 00 00 Építő- és szállítógép-szerelő
33 521 03 0000 00 00 Felvonószerelő
31 521 06 0000 00 00 Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító
7421 Lakatos
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Alapméréseket, vizsgálatokat végez, ellenőriz
Alakítja a munkadarabot forgácsolás nélküli hidegalakító eljárásokkal
Alakítja a munkadarabot forgácsoló eljárásokkal
Végez melegalakítást
Készít, szerel és bont kötéseket
Szerel (cserél, javít, karbantart, beállít) gépelemeket és gépszerkezeteket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart gépeket, berendezéseket
Beállítja a gépszerkezetek, gépek megkívánt működését biztosító műszaki paramétereit
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
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3., A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti
óraszáma évfolyamonként:

Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül
1. évfolyam
2. évfolyam
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
heti
heti
heti
ögy
heti
óraszám óraszám
óraszám óraszám

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

1

0,5

Gépészeti alapozó
10162-12
feladatok
Gépészeti alapozó
Gépészeti alapozó
feladatok
feladatok gyakorlata
10163-12
Munkavédelem
Gépészeti
munkabiztonság
Elsősegélynyújtás
és
gyakorlata
környezetvédelem
Gépészeti kötések
alapjai
10166-12
Gépészeti kötési
Gépészeti kötések
feladatok
készítésének
gyakorlata
Szakmai
anyagismeret és
10173-12
Anyagvizsgálatok anyagvizsgálat
és geometriai
Anyagvizsgálat és
mérések
gépészeti mérések
gyakorlata
Gépelemek
beállítása
10177-12
Gépelemek
Mérések és
szerelési feladatai beállítások
gyakorlata
10178-12
Ipari gépész
műveletek
Összes óra
Összes óra

1,5
2
0,5
0,5

1,5

0,5
2

1,5

1

4

0,5

1.5

1

4

5

Fémmegmunkálások

1

Üzembehelyezés
gyakorlata

5
5,5

12
17,5
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2,5
96

15
17,5

Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
PEDAGÓGIAI POGRAM/KOLLÉGIUM

Nagykanizsa 2015
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5 Pedagógiai program a kollégiumban
Kollégium adatai:
Kollégium neve:

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Kollégium címe:

8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/A

OM azonosító:

203044

Telefon:

+36-93-313-010

Fax:

+36-93-310-107

Honlap:

http://kollegium.cserhati.hu/

E-mail:

kollegium@cserhati.hu

Nem önálló: szerkezetileg és gazdaságilag az iskolához integrált vegyes kollégium
Fenntartó neve:

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

Fenntartó székhelye:

8800 Nagykanizsa, Erdész út 30.

Honlap:
Kollégiumi maximális létszám:

219 fő
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5.1 Bevezető
"A tanár egyik legfontosabb feladata,
hogy segítsen diákjainak.
Ez a feladat nem egészen könnyű:
időt, gyakorlatot, lelkesedést s józan
pedagógiai elveket kíván."
/Pólya György/
A kollégium alaptevékenységét tekintve pedagógiai és szociális funkciójú nevelési-oktatási
intézmény, mely - az egészségügyi szempontokat is szem előtt tartva - igyekszik a család
távollétében biztonságot, a tanulmányokhoz támogatást és jó nevelést nyújtani.
Kollégiumunk a hagyományoknak megfelelően az értéktisztelet, a gyermekszeretet, a
tanulói személyiség tiszteletben tartása jegyében neveli és oktatja a bentlakásos nevelésben
résztvevő tanulókat.
Célunk az erkölcsi értékeket tisztelő és elfogadó, tájékozott, széles ismeretekkel
rendelkező, egyénileg sikeres, közösségi szempontból értékes, társadalmi szerepeit ismerő
és vállaló állampolgár nevelése.
A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának átdolgozása során fontos szerepet kapott
a NAT-tal való koherencia megteremtése, a kollégium, mint oktatási intézmény erősödő
társadalompolitikai szerepének, a nevelés-oktatás fogalomrendszerének követése.
Kollégiumunk szűkebb és tágabb környezetének adottságait, lehetőségeit és igényeit
figyelembe véve végzi munkáját. Úgy gondoljuk, hogy a kollégiumnak az oktatáspolitikai
tendenciákat és az újonnan felmerülő társadalmi elvárásokat követve, fontos szerepe van a
mindennapi élethez, az érvényesüléshez szükséges kulcskompetenciák erősítésében, az
egész életen át tartó tanulás igényének és gyakorlatának kialakításában, a tehetséges
gyerekek gondozásában, a leszakadók felzárkóztatásában.
Koedukált kollégiumunk általános és középiskolás tanulók elhelyezésére biztosít
lehetőséget.
Az intézmény a város összes középiskolájából fogad diákokat, egyes esetekben általános
iskolásokat. A tanulók összetételére iskolatípus tekintetében a sokszínűség jellemző, a
középfokú iskolarendszer teljes palettája megtalálható, esetenként a gyermekvédelmi
szervezet intézkedéseként általános iskolai tanuló is elhelyezésre kerül.
A heterogenitás megjelenik szociális és családi háttér tekintetében is, a diákok egy része
hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH).
Beiskolázás körzete: országos, de döntően Zala, Somogy, Vas, Fejér, Veszprém, Hajdú–
Bihar, Békés, Csongrád megyéből kerülnek diákok a kollégiumba.
Az iskolákkal személyes és korrekt kapcsolat alakult ki.
Kihívás, mert 2004. szeptembertől egyetlen városi középiskolai kollégiumként, működünk.
2010/2011-es tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjában is részt veszünk.
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5.1.1 Jogszabályi háttér
Az utóbbi években, hazánkban az oktatás, azon belül a köznevelés teljes átalakításon ment,
megy keresztül. Ennek következtében új jogszabályi környezet jött létre. A napi
munkavégzésünk kereteit, szerkezetét és a pedagógiai tevékenységünket leginkább
meghatározó jogszabályok: (a teljesség igénye nélkül)
¾ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
¾ A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet
¾ A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló
59/2013.(VIII. 09.) EMMI rendelet
¾ A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
¾ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény
¾ A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

5.2 A kollégium társadalmi szerepe
A kollégium a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, hogy
biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek a
lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való jog
érvényesítésére, a nemzetiségi oktatásra, illetve akiknek a családja nem tudja biztosítani a
tanuláshoz szükséges körülményeket.
A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy fenntartsa a társadalmi
mobilitást: esélyeket teremtsen, biztosítsa a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, segítse a
szociális, kulturális hátrányok leküzdését, a társadalmi integráció folyamatát Fontos
szerepe van az egész életen át tartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges
készségek és képességek, a Nat.-ban meghatározott kulcskompetenciák erősítésében, a
tehetség felismerésében és fejlesztésében, a tanulók felzárkózásának segítésében.
A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres
folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást,
biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt.
A kollégium - megfelelő pedagógiai környezet biztosításával - elősegíti a társadalmi
szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló közösségekben az együttélés,
az együttműködés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés
demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium hatékony
támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez.
A kollégium:
- a helyi társadalom elvárásait, a nevelési-oktatási környezet lehetőségeit is figyelembe
véve végzi munkáját,
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- részt vehet az Arany János programokban, speciális eszközeivel elősegíti azok céljainak
megvalósítását;
- valamely szakma, tantárgy, művészet, sport területén a minőségi fejlesztés érdekében - a
pedagógiai programjában kidolgozott szabályozás alapján, a fenntartó hozzájárulásával szakkollégiumot hozhat létre.
A kollégium adottságainál fogva alkalmas lehet arra, hogy egy lakóközösség pedagógiai,
kulturális központjává válhasson.
A kollégium alapfunkciója, hogy a tudáshoz jutás esélyét, illetve szabad iskolaválasztás
lehetőségét megteremtse azoknak a - többnyire kistelepüléseken élő - gyerekeknek a
számára, akiknek bejárható környezetében a választott iskola nem működik, valamint
akiknek továbbtanulásához a szülői háttér nem biztosított.
Ezen feladatának teljesítésével a kollégium jelentősen hozzájárul:
- a hátránnyal érkezők felzárkóztatásához, a lemaradók számának csökkentéséhez, a
tanulók képességeinek megfelelő iskolatípus megtalálásához,
- a tehetségek elkallódásának megakadályozásához, a kultúra és a tudomány bázisának
szélesítéséhez.
A kollégium jól működő demokratikus közössége révén a társadalom demokratikus
fejlődésének fontos "utánpótlási bázisa" lehet.

5.3 A kollégiumi nevelés alapelvei, értékei, célkitűzése
A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és
egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése,
személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása.
A kollégium - céljai elérése érdekében - diákközpontú, az egyén és a közösség
harmóniáján alapuló környezetet és tevékenységrendszert alakít ki, melynek főbb
alapelvei:
a) az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok
érvényesítése;
b) demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása;
c) a tanulók és közösségeik iránti felelősség, a bizalom, a szeretet, a segítő
készség;
d) szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében;
e) az alapvető erkölcsi normák érvényesítése;
f) az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók
szükségleteinek figyelembevétele;
g) építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő képességére;
h) az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása;
i) a szülőkkel, a kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, a társadalmi környezettel való
konstruktív együttműködés;
j) a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése;
k) a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása.
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5.3.1 A kollégiumi nevelő – oktató munka feladatai
A kollégista tanuló
x minél teljesebb körű megismerése, humánus légkörben folyó nevelése-oktatása,
közösségi beilleszkedésének elősegítése,
x személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően,
tehetségének kibontakoztatása,
x iskolai tanulmányainak segítése,
x sportolási, művelődési, önképzési és szabadid_s lehetőségének biztosítása,
x öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése, az ilyen tevékenység
támogatása,
x önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése,
x pályaválasztásához, önálló életkezdéséhez, továbbtanuláshoz szükséges ismeretek,
készségek megszerzésének támogatása.
Továbbá:
x személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok, különösen az énkép,
önismeret, szociális képességek fejlesztése,
x közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok,
x a partnerek számára elfogadott norma-és követelményrendszer kialakítása,
amelynek
x jellemzője a rendszeresség és a következetesség,
x az integrált nevelés megvalósítása,
x az érettségizett tanulók versenyképességének javítása a kedvezőbb munkaerő-piaci
elhelyezkedés érdekében,
x rendszeres kapcsolattartás és konstruktív együttműködés a szülővel, iskolával,
egyéb partnerekkel,
x ifjúságvédelmi kérdések,
x a szociális hátrányok enyhítése,
x a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása,
x a jellemzően veszélyeztetett, jelent_s hozott hátránnyal érkező tanulók
közoktatásban tartása, a lemorzsolódás minimalizálása, folyamatosan aktualizált
nyilvántartás vezetése,
x a kollégiumi nevelő-oktató munka rendszerszemléletű, tudatos és folyamatos
fejlesztése.

5.3.2 A kollégiumi nevelés feladatai
A kollégium - a kollégiumi jogviszony fennállása alatt - biztosítja diákjai számára azok
iskolai tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. Köznevelési feladatait
kollégiumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, illetve sajátos nevelési igényű tanulók
kollégiumi ellátásán keresztül valósítja meg.

175

A kollégiumi nevelés feladata különösen:
5.3.2.1 A tanulás tanítása
A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal
küzdők felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a
kollégium lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási
képességek fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a
helyes tanulási módszereket. Ezzel fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat,
az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az
információkeresés különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés
elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának célravezető útjain keresztül.
Törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez
szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi
feladatokra történő felkészülést. A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az
ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi
életük részévé váljon a tanulás. A tanulás tanítása, az ismeretszerzést elősegítő
beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész felnőtt életére, és elősegíti
helytállásukat a munka világában is.
5.3.2.2 Az erkölcsi nevelés
A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint
ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Az
erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra
valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési
kérdéseire, problémáira. A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok
példamutatása segítse elő a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek
megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a
mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni
fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység.
5.3.2.3 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi
kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások
keretében a diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok,
feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az
ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek
megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését,
megbecsülését. A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet
érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve
ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. A nemzetiséghez tartozó tanulók nevelését
ellátó kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott nemzetiséghez való
tartozás tudatának erősítése, nemzetiségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és
fejlesztése.
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5.3.2.4 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet
működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti
a diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a
közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az
erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét,
hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A
közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az
elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a
megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és
megfelelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer.
5.3.2.5 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek
nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti
és tapasztalati alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve
önértékelésének kialakítása; elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek
optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi
tudásterület megfelelő kiművelését; hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek
hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a
fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a
kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes
emberi kapcsolatok kialakításához.

5.3.2.6 A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a
kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi
közösségek, értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok
kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok
kezeléséről. A kollégiumnak foglalkoznia kell a NAT.-ban meghatározott szexuális
nevelés kérdéseivel is.
5.3.2.7 A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és
alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük
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szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és
segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának
megelőzésében. A kollégium sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes
életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos,
egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és
amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket.
5.3.2.8 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a
tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos
igényeit, élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést,
együttműködést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen
a tudatos, felelős állampolgári léthez.
5.3.2.9 Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés
során fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és
jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és
társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá
kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének
megőrzésébe, gyarapításába.
5.3.2.10 Pályaorientáció
A kollégiumnak - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet
kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket
(szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják
képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják
későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint
képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni
kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos
magatartásmódokat és azok kezelését. A kollégium - a kollégium pedagógiai munkájával
kapcsolatban álló iskolákkal együttműködve - valamennyi tanulója számára lehetővé teszi
egyes kiválasztott szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a
tanuló által választott életpályára való felkészülést.
5.3.2.11 Gazdasági és pénzügyi nevelés
A kollégiumnak - a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan segíteni kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a
javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy
tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák
világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és
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közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati
tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is
figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását.
5.3.2.12 Médiatudatosságra nevelés
Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A
médiatudatosságra nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy
jelentősége van. A diákokkal ismertetni kell a média működésének és
hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös
kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés
megkülönböztetésének módját.

5.4 A kollégium működése
5.4.1 Kollégiumban folyó nevelő – oktató munka főbb pedagógiai
alapelvei
A kollégium középiskolai tanulók részére nyújt biztos hátteret az eredményes tanuláshoz, a
mindennapi felkészüléshez.
Az otthon jellegű lakhatási feltételek biztosításán túl a kollégium funkciói:
¾ személyiségfejlesztés
¾ türelmesség
¾ nyilvánosság
¾ tanulói kulcskompetenciák fejlesztése
¾ közösségfejlesztés
¾ felzárkóztatás
¾ tehetséggondozás és tehetségkutatás
¾ gyermek és ifjúságvédelem
¾ együttműködés
¾ pályaorientáció
¾ értelmiségi életmód adó
¾ szabadidő tervezés
¾ tanulói hátrányok kompenzálása
Általánosan érvényesíteni kívánjuk az alábbi alapelveinket:
¾ komplexitás elve
¾ egyenrangúság elve
¾ következetesség elve
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¾ motiváció elve
¾ koncentráció elve
¾ felelősség
¾ erkölcsösség, lelkiismereti és vallási szabadság
¾ szakmai önállóság
¾ vallási és világnézeti semlegesség
¾ hátrányos megkülönböztetés tilalma
¾ alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermeket megillető jogok
érvényesítése
¾ egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele
¾ nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése
¾ építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére
¾ szülőkkel és az iskolákkal való konstruktív együttműködés

5.4.2 A kollégiummal szembeni elvárások
5.4.2.1 Személyi feltételek, elvárások
A kollégiumban a nevelési feladatokat - az Nkt.-ben meghatározott végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott - kollégiumi
nevelőtanár látja el, aki
a) a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi
munkáját,
b) rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai
ismeretekkel rendelkezik,
c) képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására,
ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek
alkalmazásában,
d) egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával
követendő példaként szolgál a diákok számára,
e) megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai
kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és bizalmat
helyezi előtérbe,
f) képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére,
g) képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani,
h) képes a konfliktusok eredményes kezelésére,
i) munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben
részt vevő személyekkel, szervezetekkel.
A kollégiumi nevelőtanár munkáját a jogszabályokban foglaltak szerint végzi,
tevékenységét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás
erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint az egészséges életmódra és a
fenntartható fejlődésre nevelés határozzák meg.
A kollégiumban dolgozó, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját is a
gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze.
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Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként
hat a kollégisták mindennapjaiban.
5.4.2.2 Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások a kollégiumban
Intézményünk 1965-ban épült. A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési
célok megvalósíthatóságát, szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, mely
összességében megfelel az otthonosság általános kritériumainak. Jogszabályi előírásoknak
megfelelően megteremti a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális, a sport és
egyéb szabadidős tevékenységek működésének feltételeit. A kollégium lehetőséget biztosít
az iskolai tananyag békés, nyugodt. elsajátításához, valamint gondoskodik a tanulók
nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről.
A kollégium épülete 6 lakószinten – szintenként 14 lakószoba apartmannal együtt - 84
lakószobával, 6 tanulószobával rendelkezik. A tanulók elhelyezése 3 férőhelyes
lakószobákban történik. A kollégium víz-és szennyvízelvezető rendszere elavult, átfogó
korszerűsítés szükséges. A hálószobák bútorzata az elmúlt évek során megkopott, sok
esetben elhasználódott, cseréjüket a jövőben rendelkezésre álló anyagi források figyelembe
vételével lehet megvalósítani. Szociális helyiségek emeletenként, a nemeknek
megfelelően, a szabványi előírások szerinti elosztásban és mennyiségben rendelkezésre
állnak. Mosásra alkalmas helyiség a szükséges berendezésekkel - (mosógép, centrifuga,
ruhaszárító) - a megfelelő biztonsági előírások mellett áll rendelkezésre tanulóink számára.
A II és a IV. emeleti szinteken, az erre a célra kialakított teakonyhában lehetőség van az
otthonról hozott ételek melegítésére, elfogyasztására. A kollégium földszintjén került
kialakításra a társalgó. A működéshez szükséges egyéb helységek - számítógépes terem,
tanári (nevelői szoba) a szükséges bútorzattal és technikai eszközeivel, porta, gondnoki
iroda, raktárak - rendelkezésre állnak. A kollégium műszaki állapota a legnagyobb
jóindulattal szólva sem mondható jónak, ezért sok területen fejlesztésre szorul a korábbi
felújítások, javítási munkálatok ellenére.
Az elmúlt időszakban jelentős fejlesztésre került sor. Felújításra került a IV-V. emelet - (6
lakószoba kivételével) - lakószobái. Az I-II-III. emelet zuhanyzó helyiségei részben
megújultak (9 db)korszerű zuhanyzó lett felszerelve.
Az intézmény rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek a kollégiumi
tevékenységek (sport, szakkör, kulturális) szervezéséhez. Törekedni kell az
eszközállomány folyamatos bővítésére - pályázati lehetőségek figyelembevételével –,
melyek nagymértékben segíthetik a kényelmes tanulás, nyugodt lakhatás és egyéb
szabadidős tevékenységek, lehetőségek megvalósítását. A tárgyi feltételek javításában a
legfontosabb az állagmegóvás, a nagyobb meghibásodások megelőzése, a felmerülő hibák
kijavítása.
A jövőben a következő fejlesztések válnak esedékessé:
- A kollégium szociális helységeinek (mosdó-zuhanyzó, WC) korszerűsítése, a
csatornarendszer átvizsgálása, minél előbbi felújítása (év/szint);
- A kollégium helyiségeinek a felújítása, festése, a parketta javítása;
- A számítógéppark további bővítése, korszerűsítése;
- A fűtésrendszer modernizációja, mely révén jelentős energia megtakarítás lenne
elérhető.
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5.4.2.3 A kollégiumi élet megszervezése illetve az ezzel kapcsolatos elvárások
A kollégium - belső életének szabályozása során - biztosítja a diákok optimális testi-lelki
fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres és egészséges étkezést, a tisztálkodást, az
előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői
és iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi
életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai - a jogszabályi
keretek között - a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak.
A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium
diákönkormányzata. A kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott
tisztségviselőik révén részt vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével
kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények
értékelésében.
Lehetővé kell tenni, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és a
mindennapi gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus érdekérvényesítés, a
problémamegoldás és a konfliktuskezelés technikáit, módszereit.
A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló
arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását.
A pedagógus ügyeleti felügyeleti rendjének tevékenységrendszere
Reggeli feladatok:
Tevékenységtípus: kollégiumi élet szervezése (6-8 óra között)
Ébresztés: 6.30-kor a szolgálatot teljesítő pedagógus(ok) az emeleteken minden lakószobát
végigjár és felébreszti a szoba lakóit.
A tanulókat minden szobában megkéri arra, hogy keljenek fel, tegyenek rendet és
tisztálkodjanak, reggelizést követően pedig menjenek iskolába. Úgy haladjon, hogy kb fél
óra múlva újra tudja kezdeni a kört. Ahol visszaaludtak, vagy nem a megfelelő módon
tevékenykednek, figyelmezteti őket, hogy mi a dolguk és határozott fellépéssel elvárja a
Házirend betartását. Ha valamelyik tanuló betegnek érzi magát és ezt jelzi, akkor őket az
iskolaorvoshoz küldi. A tanulóknak be kell ágyazni, a személyes dolgokat el kell rakni, a
szoba padlóját nem hagyhatja szemetesen és a szobai szeméttárolót ki kell ürítenie. Azok a
tanulók, akik nem mennek 8-ra iskolába, azoknak is kötelező 7.30-ig reggelizniük és
beágyazniuk.
A reggeli kollégiumi pedagógus tevékenység része a reggeliztetés lebonyolítása, mely az
intézmény ebédlőjében 6 – 7.30 óra között történik. A tanuló csak személyesen, vagy
nevelőtanárával egyeztetve mondhatja le étkezését a kollégium házirendjében leírtaknak
megfelelően!
A tanulók a szobák bezárása után a portára leadják a kulcsot, amit a reggeli ügyeletes
nevelők 8 óra előtt ellenőriznek. Minden gyerekekkel kapcsolatos információt, rendkívüli
eseményt az ügyeletes nevelő köteles az ügyeleti naplóba beírni. /beteg, hazautazik,
szobában marad, fegyelmezési probléma, kulcs le nem adása stb./
Legkésőbb 7.45-ig minden tanuló elhagyja a kollégiumot.
Délelőtti feladatok:
Tevékenységtípus: kollégiumi élet szervezése (8 – 12 óra között)
8.00-tól a délelőtti feladatokkal megbízott pedagógus megkezdi a rábízott emeletek,
lakószobák, közös helyiségek ellenőrzését. Az erre a célra rendszeresített naplóba bejegyzi
az adott szobánál tapasztaltakat. Ha tanuló van a szobában és alszik, akkor felébreszti és
megkéri arra, hogy tartsa be a Házirendet. Minden tanulótól megkérdezi, mikorra kell
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iskolába mennie, esetleg betegnek érzi-e magát? Ha ilyent tapasztal, a tanulót az
iskolaorvoshoz küldi. Szükség esetén a szülővel is felveszi a kapcsolatot.
A szobaellenőrzések során a pedagógus a szobák általános állapotát ellenőrzi. Ha
rendetlenséget talál és van a szobában tanuló, akkor elvárja, hogy a tanuló rendet rakjon.
Ha kirívó rendetlenséget, illetve fegyelemsértésre utaló nyomokat talál (dohányzás,
italozás…stb.), ezt a tényt a kollégiumi naplóba is rögzíti.
Pedagógiai módszer- és eszköztárával el kell érnie, hogy a délelőtti feladatellátása
eredményeként csak olyan tanuló tartózkodik a kollégiumban, akiről tudomása van, akit
bejegyzett az ügyeleti naplóba, és aki a Házirendben meghatározottak szerint
tevékenykedik. A délelőtti feladatellátás során a pedagógus végigjárja a közös helyiségeket
is. Folyamatosan járja a rábízott emeleteket, felügyeli az ott tartózkodó tanulókat. Feladata
a kollégium zavarmentes működésének biztosítása. Ennek érdekében a számára
meghatározott kollégiumi területeken visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és
belső biztonsági rendszabályok, a balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és
közösségi tulajdon védelme, a megelőzés érdekében. Folyamatos jelenlétével biztosítja a
házirend betartatását, különös tekintettel az együttélési normák, a személyiség-védelem, a
diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére. Időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és
közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az egészségvédelmi szabályok teljesítése
céljából. Ha a területén feltűnő rendellenességet észlel, intézkedést kezdeményez. A
délelőtt során legalább háromszor megfordul az emeleteken, közben elvégzi a szükséges
adminisztrációs teendőit. Az őt váltó pedagógus megérkezéséig látja el feladatait, majd
szóban átadja a szükséges információkat. A kollégiumi naplóba lényegre törően
információkat rögzít a délelőtti feladatellátásról.
Kora délutáni feladatok
Tevékenység típus: kollégiumi élet szervezése (12 –13-14-15 óra között)
Ügyeletes nevelő feladata a kollégium szintjeinek zavarmentes működésének biztosítása.
Ennek érdekében a számára meghatározott kollégiumi területeken visszatérő rendszerű
ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a balesetvédelmi előírások
betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a megelőzésérdekében. Folyamatos
jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az együttélési normák, a
személyiség-védelem, a diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére.
Időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az
egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából. Az ellenőrzés következtében szükséges
intézkedéseket megteszi. A tanulók felmerülő egyéni problémáit kezeli, ennek részeként
intézkedik, illetve információt továbbít az érintett csoportvezető nevelőtanárnak.
Délutáni feladatok
15.00-21.00 óra között a pedagógus több feladattal bízható meg.
Tevékenységtípus: foglalkozások (felkészítő foglalkozás, fejlesztő foglalkozás, szabadidő
eltöltését szolgáló foglalkozás)
A tanulók egy része a 15.00– 21.00 óra között terjedő időszakban tanulószobai tanulásra
kötelezett.
A tanár a meghatározott kollégiumi tanulószobába megy, magával viszi az adott
tanulószoba naplóját. A megjelent tanulókat regisztrálja, majd 45 perces foglalkozást,
foglalkozásokat vezet.
Egy pedagógus 5-25 tanulóval foglalkozik. Tevékenységének lényege, hogy a rábízott
tanulók önálló tanulásához módszertani felkészültségével nyugodt körülményeket
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biztosítson. A tanulószobában felel a csendért, nem enged mászkálást és nem engedi a
megjelenteket mással foglalkozni, csak az önálló tanulás a feladat. A foglalkozásokat 10
perc szünet követi.
Differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás
A tehetségüknél fogva kiemelt figyelmet érdemlő tanulók számára – különösen az Arany
János Kollégiumi Program tanulói - a kollégium a lehetőségeinek függvényében különböző
témákban a 15.00 - 21.00 óra között terjedő időszakban foglalkozásokat szervez. Az Arany
János Program foglalkozásai is ebbe a csoportba tartoznak. Egy pedagógus 5-25 tanulóval
foglalkozik. Indokolt esetben a foglalkozás lehet egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztés is.
A tanár tevékenységének lényege, hogy rábízott tanulók számára tervezett tematika alapján
módszertani felkészültségével speciális tudásátadást végezzen. A pedagógus a haladásról
naplót vezet. Amennyiben olyan tanuló vesz részt bármelyik foglalkozáson, aki erre
kötelezett, a tanár a haladási naplóban a kötelezett tanulók megjelenését/hiányzását is
nyilván tartja. A foglalkozások időtartama 45 perc. A foglalkozásokat 10 perc szünet
követi.
Felzárkóztató foglalkozás
A tanulmányi munkájukban történő lemaradásuk miatt kiemelt figyelmet érdemlő tanulók
számára – különösen a megelőző időszakban megbukott tanulók - a kollégium a
lehetőségeinek függvényében különböző témákban a 15.00 - 21.00 óra között terjedő
időszakban felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat szervez. A tanár
tevékenységének lényege, hogy rábízott tanulók számára módszertani és szakmai
felkészültségével speciális tudásátadást végezzen. Egy pedagógus 5-25 tanulóval
foglalkozik. Indokolt esetben a foglalkozás lehet egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztés is.
Amennyiben olyan tanuló vesz részt bármelyik foglalkozáson, aki erre kötelezett, a tanár a
haladási naplóban a kötelezett tanulók megjelenését/hiányzását is nyilván tartja. A
foglalkozások időtartama 45 perc. A foglalkozásokat 10 perc szünet követi.

Pályaválasztást segítő foglalkozás
A kollégium a lehetőségeinek függvényében különböző témákban a 15.00 - 21.00 óra
között terjedő időszakban pályaválasztást segítő foglalkozásokat szervezhet. Egy
pedagógus 5-25 tanulóval foglalkozik. A tanár tevékenységének lényege, hogy rábízott a
tanulók számára tervezett tematika alapján módszertani és szakmai felkészültségével
speciális tudásátadást végezzen. Amennyiben olyan tanuló vesz részt bármelyik
foglalkozáson, aki erre kötelezett, a tanár a haladási naplóban a kötelezett tanulók
megjelenését/hiányzását is nyilván tartja. A foglalkozások időtartama 45 perc.
A foglalkozásokat 10 perc szünet követi
Tematikus csoportfoglalkozás
Évfolyambontásban szervezett csoportok számára a kollégium az alapprogram rendelet
által meghatározott 12 nevelési területet érintő témák valamelyikéből a 15.00 - 21.00 óra
között terjedő időszakban foglalkozássorozatot tart. Egy pedagógus 15-25 tanulóval
foglalkozik. A tanár tevékenységének lényege, hogy a rábízott tanulók számára tervezett
tematika alapján módszertani és szakmai felkészültségével speciális tudásátadást végezzen.
A haladásról, a tanulók jelenlétéről/hiányzásáról a pedagógus haladási naplót vezet. A
foglalkozások időtartama 45 perc.
A foglalkozásokat 10 perc szünet követi.
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Csoportvezetői foglalkozás
A kollégiumi csoportok heti rendszerességgel összejönnek és a csoportvezető tanár a 15.00
- 21.00 óra között terjedő időszakban csoportvezetői foglalkozást tart. Ezen a
foglalkozáson minden tanuló jelen van. Első része tematizált, azaz tervezett tartalmak
kerülnek feldolgozásra. Erről a pedagógusnak éves terve van (Nevelői feljegyzések
csoportnaplóban). Ezt követően aktuális kérdések, a csoport életével kapcsolatos feladatok,
tevékenységek, események, problémák kerülnek megbeszélésre, értékelésre. A haladásról,
a tanulók jelenlétéről/hiányzásáról a pedagógus haladási naplót vezet. A foglalkozások idő
tartama 45 perc. A foglalkozásokat 10 perc szünet követi.

Egyéni fejlesztést, törődést megvalósító foglalkozás
A pedagógus a csoportjába tartozó tanulók számára a 15.00 - 21.00 óra között terjedő
időszakban egyéni törődést biztosító foglalkozásokat tart. A foglalkozásokon (tanulói vagy
pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják egyéni problémáikat és ezek
megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére. A beszélgetések
jellemzően négyszemközt zajlanak, tartalmukról a pedagógus a Nevelői feljegyzések
naplóba rövid, lényegi emlékeztetőt rögzít.
Szükség estén a beszélgetések okán a szülővel is fel kell venni a kapcsolatot és ennek rövid
tartalmát is a fenti naplóba rögzíteni kell. A foglalkozások időkerete változhat, témafüggő.
Diákönkormányzati foglalkozás
A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus, 15.00 - 21.00 óra között terjedő
időszakban a diákönkormányzat munkáját segítőfoglalkozást tart. Ez lehet a diákok
munkáját segítő szerepvállalás (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti
megbeszélések). A foglalkozások szervezése témafüggő, időkerete, rendszeressége
változó.
Szabadidős foglalkozás szervezése
A tanulók számára a kollégium a 15.00 - 21.00 óra között terjedő időszakban a
lehetőségeinek függvényében különböző szabadidős tevékenységekhez biztosít szervezett
kereteket. Ezek lehetnek rendszeres, kollégiumi diákcsoportok számára szervezett
szakkörök, szakmai, művészeti foglalkozások, sportkörök. A tanulók a Kollégiumi
alapprogram alapján választanak egy szabadidős tevékenységet, amit heti rendszerességgel
végeznek. A pedagógus biztosítja a foglalkozás feltételeit, a szükséges eszközökről
gondoskodik. Azokról a tanulókról, akik az adott foglalkozást kötelező kollégiumi
szabadidős
foglalkozásként
választották,
naplót
vezet.
A
kötelezettek
jelenlétéről/hiányzásáról minden alkalommal regisztrációt készít. Ilyen foglalkozások
lehetnek többek között: sport, kulturális program, informatikai program (asztalitenisz,
konditermi edzés, szervezett labdarúgás, szakkör, …stb);
A tanulók számára a kollégium a lehetőségeinek függvényében különböző szabadidős
tevékenységekhez biztosít szervezett kereteket. Ezek lehetnek nem rendszeres, a kollégium
éves munkatervében szereplő hagyományőrző programok, események, rendezvények a
legkülönbözőbb témákban, illeszkedve a kollégiumi alapprogramban rögzített 12 nevelési
terület valamelyikéhez.
Vacsoráztatás
Tevékenységtípus: kollégiumi élet szervezése.
Az esti időszakban a kollégiumi pedagógus tevékenységének része a vacsoráztatás
lebonyolítása, mely tanulói csoportonként történik az intézmény ebédlőjében 18.00 - 19.00
óra között.
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Főügyeletes
Feladata: a kijelölt időszakban elsősorban (18.30 – 21.00 óra között) folyamatosan követi
a teljes kollégiumi tanulói mozgásokat azáltal, hogy folyamatosan járja a kollégium teljes
területét (emeleti helyiségek, folyosók, lakószobák, közös helyiségek, aula, stb..) és
szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tanulók tevékenységét, észreveszi és megakadályozza az
esetleges rendbontást.
Folyamatos jelenlétével lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy tanári segítséget
kapjanak abban az időszakban is, amikor a saját csoportvezető tanáruk nem elérhető
számukra (pl. foglalkozást tart).
A kollégiumba érkező idegeneket a portás jelzésére fogadja és segíti a mozgásukat.
A főügyeletes „ügyel” arra, hogy a foglalkozásokon nem lévő tanulók a Házirend szerint
tevékenykedjenek. Rendbontás esetén intézkedik, az érintett pedagógus felé jelzést tesz.
Esti feladatok
Tevékenység típus: kollégiumi élet szervezése (21 – 22 óra között)
Az esti időszakban 21.00 – 22.00 között már semmilyen foglalkozás nincs. A tanulók
emeleti szervezeti rendben tevékenykednek a kollégiumi élet szervezését végző pedagógus
vezetésével.
Ebben az időszakban a pedagógus feladata a kollégium zavarmentes működésének
biztosítása. Ebből a célból visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a Házirend, a
balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a problémamegelőzés érdekében.
Folyamatos jelenlétével biztosítja az együttélési normák, a személyiség-védelem, a diákok
önrendelkezési jogának érvényesülését. A rábízott emeleten folyamatos ellenőrzést folytat
az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az egészségvédelmi szabályok
teljesítése céljából. Gondoskodik a tanulók öntevékenységének szervezett működéséről, a
lefekvés előtti tisztálkodásról, a szobai szemetesek kiürítéséről, az emeleti szeméttároló
leviteléről. Megakadályozza, hogy az emeleten idegenek (más emelet lakói)
tartózkodjanak. Minden tanulónak a saját szobájában, a saját fekhelyén kell aludnia. Az
ügyeletes nevelő 20.45-ig a korábban kiadott játékokat, sporteszközöket összegyűjti. 21.00
órakor kezdetét veszi a létszámellenőrzés. 21.15-től elvárja, hogy a tanulók a szobájukban
tartózkodjanak. 21.30- kor villanyoltás. Az esti tevékenység befejezéseként a kollégiumi
naplóba dokumentálja a történéseket, illetve rögzíti a hiányzó tanulók nevét.

5.4.3 A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének
pedagógiai elvei
A kollégium - igazodva az Nkt. 28. §-ának rendelkezéseihez - a nevelési folyamat során a
tanulói tevékenységeket - annak céljától, jellegétől függően - kollégiumi programok,
csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet
működéséhez pedagógiai irányítást, illetve támogatást biztosít.
Külön figyelmet fordít a hátrányos- (HH) a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)- és az
Arany János Kollégiumi Programban (AJKP)- tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium
a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a
tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik
fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez.
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5.4.4 A tanulók életrendjének pedagógiai elvei
¾ egészséges életmód, életritmus kialakítása
¾ az iskolai életrend figyelembe vétele
¾ a szülői elvárások figyelembe vétele
¾ egyéni és a közösségi érdekek összehangolása
¾ a munka, az aktív pihenés és a pihenés egyensúlyának biztosítása
¾ Helyes életmódminta nyújtása

5.4.5 A tanulók tanulásának pedagógiai elvei
¾ a tanulás a tanuló kötelessége
¾ a tanulási feltételek megteremtése
¾ az egyéni adottságok és igények figyelembe vétele
¾ az iskolai elvárások figyelembe vétele
¾ tudástöbblettel rendelkező tanuló tud segíteni
¾ a kötelező foglalkozások alól – egyéni elbírálás alapján – felmentés adható

5.4.6 A tanulók szabadidő szervezésének elvei
¾ Szükséges szabadidőt biztosítani
¾ Minden tanulót érdekel valami, színes programkínálat révén fel kell kínálni
a neki való programot,
¾ A szabadidős programok a tanulók igényei szerint szerveződnek,
¾ A szabadidejével a tanuló – a jogi normák betartása mellett - rendelkezik

5.4.7 A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások
A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív tanulási
attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, az egész életen át tartó
ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos
formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos
nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és
tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi
gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a
közösség fejlődéséhez.
A kollégiumi nevelés országos alapprogramja szerint a tanuló:
x Heti 13 órában köteles részt venni felkészítő-fejlesztő, illetve tematikus
foglalkozásokon,
x heti 1 órában közösségi szintű csoportvezetői foglalkozásokon,
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x

heti 1 órában a kollégium által biztosított és a kínálatból általa választott szabadidős
foglalkozásokon.
(A foglalkozások időtartama: 45 perc.)
5.4.7.1 Felkészítő - fejlesztő foglalkozások a kollégiumban
5.4.7.1.1

Tanulást segítő foglalkozások:

a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás
(kötelező, tanulást segítő foglalkozás)
A kollégium emeletein, erre a célra kialakított tanuló szobákban felügyelet biztosítása
mellett történik a tanulás. Szilencium: a 3,5 átlag alatti, és az AJKP előkészítő programban
részt vevő tanulók kötelesek tanulószobán tanulni. 3,5 – 4,2 átlag közöttiek szobáikban
tanulhatnak. A 4,2 fölötti átlagú tanulók, a 13. és felsőbb osztályosok szabad tanórások,
maguk döntik el, hogy mikor tanulnak a házirend betartásával.
Alapelv: Tanórák ideje alatt tilos a társakat zavarni! /beszélgetés, zörgés, evés, fürdés, stb/.
A szóbeli feladattal kezdünk, mert ennek gyakorlása az írásbeli. Az ellenőrzés folyamatos.
A tanórák rendje:
1. tanóra
16,00 - 16,45
2. tanóra
16,55 - 17.40
3. tanóra
17,50 - 18,30
19,00 - 21,00

tanári felügyelet
számítógéptermek használat tanári felügyelettel

Általában a 3. tanóra a szóbeli kikérdezésre alkalmas, illetve a megmaradt feladatok
elvégzésére. Lehetőség szerint a tanóra végén értékelni kell a munkát, hogyan sikerült a
tanulási terv megvalósítása, jól gazdálkodott-e a tanuló az idővel. Meg kell vizsgálnunk a
sikertelenség okát.
A foglalkozás célja a tanuló napi tanulmányi munkájának átfogó, szükség szerinti
differenciált, személyre szabott pedagógiai támogatása.
Az intézmény pedagógusai számára ezért alapvető feladatként fogalmazódik meg a
tanuláshoz szükséges feltételek folytonos biztosítása a tanulók számára, szükség esetén
felkészült szaktanári támogatás nyújtása, illetve a korábban kijelölt tanórai produktum (pl.
írásbeli házi feladat, kutatómunkára kiadott iskolai prezentáció stb.) elkészültének
elősegítése és ellenőrzése, a hibák kijavítása, lehetőség szerint a tanulóval minél
intenzívebb együttműködésben, a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésének hatékony
eszközeivel élve.
A tanulószintenkénti felkészülést pedagógus kontrollálja.
A csoportvezető tanár a Házirend figyelembe vételével, illetve egyénileg indokolva
határozza meg, hogy a tanuló hol köteles tölteni a tanórát az emeleti tanteremben, a
lakószobában illetve szabad, nem szabályozott módon.
A pedagógus eltérhet a Házirend pusztán tanulói átlaghoz kötött felkészülési helyszínének
meghatározásától abban az esetben, amennyiben meggyőződése szerint az a tanulói
differenciálás eszközével élve, pedagógiailag alátámasztható és a Nevelői Feljegyzésekben
rögzítettek módon a még erőteljesebb tanulói készségfejlesztés, illetve kulcskompetenciák
fejlesztésének irányába hat. Folyamatában szemlélve a tanuló korábbi önmagához képest
jelentős tanulmányi javulást ért el, illetve a tanulási helyszínre vonatkozóan kifejezett
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írásbeli szülői (ennek hiányában gondviselői) kérés (indoklással együtt) érkezett. (A szülői
kérelmek mérlegelésre kerülnek, nem jelentenek automatizmust.)
Foglalkozás alóli felmentésre és tanórai helyszín-változtatásra irányuló kérelmet kizárólag
szülő/gondviselő nyújthat be, amelyről a csoportvezető tanár egyéni mérlegelés után dönt.
A tanár a foglalkozáson jelenléti ívet vezet, amely egyénenként tartalmazza, hogy a tanuló
hol köteles tölteni a foglalkozást.
Jellemző formái: csoportos tanóra, szobai tanulás, tanuló által meghatározott hely és idő.
b) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás
(kötelező vagy választható, tanulást segítő foglalkozás)
A foglalkozások kiemelt célja a tehetség felismerése, motiválása, helyzetbe hozása,
értékteremtő, konstruktív kikapcsolódási lehetőségek nyújtása a diákok számára. A
pedagógus feladata ebben az esetben a tanuló tevékenységének orientálása, tehetsége
kibontakozásának szakszerű segítése.
Jellemző formái: egyéni vagy csoportos foglalkozás.
c) A bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció
(tanulást segítő foglalkozás)
A foglalkozás célja a tanulók tantárgyi hátrányainak kompenzálása, szakszerű pedagógiai
segítség nyújtásával, az adott iskolai tantárgyból, vagy szakterületről.
A pedagógus szabad választása alapján, vagy szükség esetén kötelezetten (bukásveszély),
de mindig a csoporthoz, vagy egyénhez igazítottan, tantárgyi oktatás keretében célzott
módon segíti a tanulót/tanulókat a tananyag elsajátításában, iskolai számonkérésre való
felkészülésben.
Foglalkozás tartása órarend szerint és alkalomszerűen történik:
¾ matematika, fizika
¾ történelem,
¾ szaktárgyak
¾ idegen nyelv (angol, német, beás)
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató csoportja:
¾ matematika, fizika
¾ történelem
¾ magyar
¾ földrajz
¾ gazdasági ismeretek
¾ kémia
d) a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett
szakkörök, diákkörök (tanulást segítő foglalkozás)
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A foglalkozás célja a tanulók pályaválasztásának elősegítése, új ismeretek átadása. Ide
tartozik minden olyan kollégiumi foglalkozás is, amely a helyes pályaválasztással
kapcsolatosan alkalmas a tanulók kellő szintű felkészítésére.
5.4.7.2 Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások
5.4.7.2.1

Csoportvezetői foglalkozások

A kollégisták csoportba sorolásának nincsenek a tanulási képességektől, teljesítménytől
függő szempontjai.
A csoportok kialakítása évfolyamonként, szakmánként történik, de nem minden esetben
ragaszkodunk ehhez a szemponthoz, így vannak vegyes évfolyamú csoportjaink. A
csoportokat tanévenként a beiskolázástól függően alakítjuk, vezérelvként ügyelve arra,
hogy a tanulók - lehetőleg - minden évben ugyanahhoz a nevelőtanárhoz kerüljenek.
A csoportfoglalkozás keretében a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek
értékelése történik. E foglalkozások során lehetőség nyílik a mindennapi élettel
kapcsolatos ismeretek elsajátítására, a szociális viselkedés alapvető szabályainak és
értékrendjének megismerésére. Az erkölccsel, etikettel kapcsolatos témák, kérdéskörök
évenkénti beosztásban és egymásra építve tartalmazzák az etikai beszélgetések témáit.
Közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára:
a) általános - kollégiumi, iskolai élethez kapcsolódó - csoportvezetői foglalkozás, ami a
kollégiumi csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események
megbeszélése, értékelése (kötelező foglalkozás)
A csoportvezetői foglalkozások célja a tanulócsoportok mindennapi problémáinak
megbeszélése, a csoportszocializáció (különös tekintettel a lakószintek közösségi szintű
higiénikus tisztántartására), a beilleszkedés hatékony elősegítése, a Házirenddel
kapcsolatos problémák áttekintése, megbeszélése, az egyéneket és a közösségeket érintő
információk átadása, a diákönkormányzattal kapcsolatos kérdések, valamint a kollégiumi
és városi rendezvények érdekében történő tanulói mozgósítás egyes esetei.
b) tematikus csoportfoglalkozások – a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról szóló 59/2013. (VIII.9.) számú EMMI rendeletben előírt témakörök,
időkeretek terhére szervezhető foglalkozások
5.4.7.2.2 A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő
foglalkozások:
a) a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása
(kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások).
b) kollégiumi diákfórumok
(kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélések, kollégiumi közösségek
szervezésével összefüggő foglalkozások)
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5.4.7.2.3 A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások:
a foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják
egyéni problémáikat ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére
(a tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások).
Célja: a szocializációs folyamat egyénre szabott irányítása, a kollégista életforma egyéni
értelmezése, a beilleszkedés megkönnyítése, egyéni gondok segítésének pedagógiai
színtere.
A pedagógusok ennek keretében az egyén teljes körű pedagógiai és szülői jellegű segítését,
nevelését, motiválását, értékelését végzik. A hátrányos helyzetű Arany János Kollégiumi
Programban részt vevő tanulók esetében, kötelezően egyéni fejlesztési tervet készítünk,
amelyben folyamatosan követhetően rögzítésre kerülnek a tanulóval kapcsolatos
tapasztalatok, a fejlődés látható irányai, illetve a fejlesztéshez használt eszközök,
módszerek.
Formája: egyéni, vagy kiscsoportos elbeszélgetés, személyiségfejlesztő foglalkoztatás.
5.4.7.3 Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások:
Fontos pedagógiai elvünk, hogy a szabadidő nagy részben szervezett legyen, hiszen csak
így lehet befolyásolni annak tartalmas, hasznos eltöltését.
A klubfoglalkozásokat a tanulóink művelődésére, ismeretszerzésre, szórakozásukra,
szabadidejük kellemes eltöltésére szerveztük.
Káros szenvedélyek témakörben, dohányzás, alkohol, drog előadást szervezünk központi
előadóval. Esetenként rendőrségi ifjúság védelmis előadásával.
Tanulóink több kiállítás megnyitásán, irodalmi esten vesznek részt. Rendszeresek a
kollégiumi mozi, számítógéptermi foglalkozások, ismerkedési est, kollégiumi napok,
ünnepeink megtartása.
A harmonikus tanulói személyiség kialakításában fontos szerepe van a mozgásnak, az
egészséges életritmus kialakításának.
Tanulóink közül többen is iskolai sportkörökben rendszeresen sportolnak. Ez mellett a
Russay Olivér Sportcsarnok erősítő termét, valamint az asztalitenisz lehetőséget használják
előszeretettel tanulóink.
Házi bajnokság keretei közt kispályás labdarúgás, asztalitenisz, kosárlabda,
versenyszámokban mérik össze tudásukat.
a) Állandó vagy rendszeres programok
Célja: a szabadidő hasznos eltöltése, értékközvetítés. Ennek keretében tanáraink a tanuló
érdeklődését szolgálják ki programszervezéssel, és a tevékenységek felügyeletével;
továbbá nagy hangsúlyt fektetve a tanulók számára jelentős önállóságot biztosító
foglalkozásvezetésre.
A tevékenységek formája: csoportos vagy egyéni érdeklődési kör, szakkör, önképzőkör,
zenetanulási lehetőség, együttes alakításának lehetősége, stb.
x Művészeti szakkör (választható)
x Sportkör (választható)
b) Eseti vagy időszakos programok
x Házi bajnokság
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x

Kulturális programok, ünnepségek (Október 6, Október 23, Karácsony, Magyar
Kultúra Napja, Március 15, Kollégium Napok, Ballagás, Színházelőadás, Kiállítás,
Mozielőadás)

A foglalkozások kiválasztása a tanuló egyéni döntése, amennyiben azonban valamelyiket
kiválasztotta, arra járni köteles. Ellenőrzése: a csoportvezető tanár feladata.

5.4.8 Foglalkozástípusok és a pedagógiai tevékenységek időkeretei
A kollégium tanévenként foglalkozás felosztást készít, melyben meghatározza a pedagógus
munkaidőkeret felhasználásának foglalkozási kereteit típusok szerint. Ennek alapja a
tanulói létszám, illetve az ebből levezethető kollégiumi csoportok száma.
A rendelkezésre álló pedagógusórák felosztásának elve:
A jogszabályok értelmében kollégiumi csoportonként heti 24 óra felkészítő foglalkozást
szervezünk. Ezen felüli tevékenységek:
Pedagógiai felügyelet (ide tartozik az ún. „főügyelet” is)
A kollégium vezetője – szervezeti egységenként egy pedagógus közreműködésével (a
továbbiakban: ügyeletes nevelőtanár) – gondoskodik a kollégiumban a tanulóközösség
pedagógiai feladataihoz kapcsolódó feladatok ellátásáról, a foglalkozáson nem tartózkodó
tanulók pedagógiai felügyeletéről, a kollégiumi élet szervezéséről.
5.4.8.1 A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes
nevelőtanár:
a) visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a
balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a
megelőzés érdekében,
b) folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az
együttélési normák, a személyiség-védelem, a diákok önrendelkezési jogának
érvényesülésére,
c) időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és
az egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából,
d) a pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevel_tanárok között –
dokumentált információcserére kell sort keríteni.
5.4.8.2 A kollégiumi élet szervezése során a kollégium vezetőjének a feladata:
a) a napirend szerinti tevékenységek, így az ébresztő, a takarodó, az étkeztetés
megszervezése, felügyelete, ellenőrzése,
b) a tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, kimenő, engedélyek
folyamatos vezetése,
c) a közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny diákkörök
tevékenységének a felügyelete,
d) a felmerülő egyéni problémák kezelése, ennek részeként az ügyeletes nevelőtanári
intézkedés, továbbá információtovábbítás a csoportvezető nevelőtanárnak.
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5.4.9 A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
5.4.9.1 Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
x Az egészséges táplálkozás,
x a mindennapos testnevelés, testmozgás,
x a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek megelőzése,
x a szenvedélybetegségekhez vezet_ szerek fogyasztásának megelőzése,
x a bántalmazás és a kollégiumban az erőszak megelőzése,
x a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
x a személyi higiéné biztosítása,
x a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése,
x a magatartási függőség, a bántalmazás megelőzése.
A lelki egészségfejlesztés célja:
x elősegítni a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést,
x támogatni a környezethez történ_ alkalmazkodást,
x felkészíteni és megoldási stratégiákat kínálni a környezetből érkező ártalmas
hatásokkal szemben.
Bántalmazás vagy deviáns viselkedésformák észlelésekor – a pedagógussal,
iskolapszichológussal közösen – esetmegbeszélést kell kezdeményezni.
5.4.9.2 Egészségügyi ellátás
A kollégista tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban
részesüljön.
Az ellátás az ifjúság orvosi rendelőintézetben a megadott rendelési időpontokban és
napokon (8800 Nagykanizsa, Petőfi út 5.) biztosított. A fenti időpontokban és napokon túli
ellátást munkaidőben a területileg illetékes rendelőintézetben (8800 Nagykanizsa, Kalmár
u. 4.) van biztosítva.
5.4.9.3 Egészséges életvitel
A kollégium szervezett keretek között biztosítja a megfelelő pihenést is tartalmazó
életritmust. A tisztálkodás és a rendezett lakókörnyezet – az elhasználódottságot
leszámítva – biztosított. Kikapcsolódhatnak, sportolhatnak a diákjaink az intézményhez
tartozó kosár- és focipályákon, illetve az iskolai sportcsarnokban kondi terem, áll a
tanulóink rendelkezésére. A tanulók folyamatosan asztaliteniszezhetnek a kollégium
aulájában. A kollégiumban évente egyszer sportversenyekre (foci, asztalitenisz,
kosárlabda) kerül sor.
A helyes napirend, életrend kialakítása, elfogadtatása, valamint az ehhez kapcsolódó
pedagógiai feladatok ellátása az alábbiak szerint:
x az önálló napi kezdés, ébredés, reggeli teendők segítése,
x a tisztálkodás szükség szerinti ellenőrzése,
x az időjárásnak megfelelő öltözet, tiszta ruha, cipő - tanácsok adása,
x az iskolai terhelés utáni kikapcsolódás, szabadidő biztosítása
x az esti rendszeres és módszeres tisztálkodás, a megágyazás és annak reggeli
elpakolása, a napi nyolc órás nyugodt alvás biztosítása,
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x
x
x
x
x

a higiéniai és tanulói szempontból is elfogadható szobarend kialakítása napi
rendszerességgel,
az emeleti hűtőszekrények rendeltetésszerű használata, az oda szánt élelmiszerek
megfelelő tárolása és a szavatossági idő lejártát követően annak azonnali
eltávolítása,
ruhaneműk tisztítása - szükség esetén - automata mosógépekben,
a takarítónő(k) munkájának tanulók általi segítése, együttműködése,
rendszeres ágyneműcsere biztosítása.
5.4.9.4 Káros szokások elleni küzdelem, bűnmegelőzés

Mai világunk embere sajnos egyre önállótlanabb. A valamitől való függés uralja életünket.
Legyen ez az internet, a játék, az alkohol, a cigaretta, a drog vagy éppen az otthonról,
korábbi környezetből hozott rossz, káros szokások. A fogyasztói társadalom hátrányos
következményei ezek. Feladatunk, felelősségünk figyelemmel kísérni a diákok normális,
egészséges fejlődését. Amennyiben eltérést tapasztalunk, jelezzük azt a szülők, az oktatási
intézmény és - akut esetekben - az illetékes intézményesített segítőknek, vagy
hatóságoknak.
Külső partnerekkel együttműködve bűnmegelőzés témakörében preventív előadássorozatot szervezünk a kollégiumban. Ezen különböző korosztályú kollégista tanulóink
vesznek részt, jellemzően interaktív foglalkozásszervezés/lebonyolítás keretében.

5.4.10 A kollégiumi nevelés eredményessége
5.4.10.1 A kollégiumi nevelés eredményessége
A kollégium - a szülővel és az iskolával együttműködve - hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló
eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában.
A tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való
beilleszkedéshez és a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az
önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket:
¾ elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat;
¾ képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására;
¾ sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának és
a folyamatos megújulásnak a képességével;
¾ kialakul reális társadalomképe;
¾ rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez
szükséges képességekkel;
¾ tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére
alapozva választ tud adni a szakmai kihívásokra;
¾ képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és
továbbépítésére;
¾ másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi
szemléletét a szolidaritás jellemzi;
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¾ ismeri nemzetünk, nemzetiségeink kulturális, történelmi hagyományait.
A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a
nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását.
5.4.10.2 Célmeghatározás
Olyan kollégiumot szeretnénk:
¾ ahova "hazamegy" a tanuló iskola után /nem érzi úgy a hétvégi otthonlétkor:
egész héten iskolában volt./
¾ amely "jó család": szigorúan követel, tudja értékelni a teljesítményt, a
nevelő következetessége szeretettel párosul
¾ igyekszik többletlehetőséget nyújtani a tudás gyarapításához /különórák, pl.
nyelvből, tanfolyamok, előadások stb./
¾ amely "érdekes lakóhely", tele tudás-képességszerzési alkalmakkal,
kapcsolatteremtési, kapcsolatépítési lehetőségekkel,
¾ amelynek, mint "helyi társadalomnak" a működése során - átélve
észrevétlenül sajátítják el a diákok az érdekkifejeződés-, ütköztetés,
érvényesítés demokratikus technikáit, a demokrácia alapértékeit.

5.4.11 A szervezeti struktúra átalakítása
¾ vezetői szinten
¾ nevelőtestületi szinten
¾ tanulóközösségi szinten

5.4.11.1 Vezetői szint:
¾ A neveléstudomány, a fejlődés-lélektani, szociológiai kutatások adaptációja
a nevelési folyamatban.
¾ Kapcsolat a külső társadalmi környezet szerkezeteivel (iskolák, szülők,
önkormányzat.
¾ Nevelési folyamat eredményvizsgálati módszereinek kidolgozása.
¾ Demokratikus formák működtetése.

5.4.11.2 Nevelőtestületi szint:
¾ A nevelőtestület a legfőbb döntéshozó fórum. A tervező, a végrehajtó, az
ellenőrző, az értékelő funkciót együtt gyakorolja a kollégiumi nevelőtestület
a kollégium vezetővel.
¾ A tervezési szakaszban az önálló elképzelések nyilvános vitája.
¾ A döntéshozatal fázisában a kollégiumi nevelés érdekképviselete a célokkal
való azonosulás erősítése.
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¾ A végrehajtási fázisban a kritikus magatartás helyébe a megoldó magatartás
lépjen.
¾ Mentálhigiéné, a rekreációs és szocializációs folyamatok segítése.

5.4.11.3 Tanulóközösségi szint:
¾ - Közösségi fórumok
diákönkormányzat,).

és

jogosítványok

működtetése

(közgyűlés,

¾ Demokratizmus tanulása - részvétel a döntési folyamatban.
¾ Motiváció, aktivitás és differenciálás szükségességének felismerése és
alkalmazása.
¾ Önszabályozó, önértékelő képesség alakuljon ki, ebben cselekvően
vegyenek részt.
¾ Közösségi érzés, hangnem,
hagyományok fejlesztése.

stílus

alakítása,

kollégiumi

szokások,

5.4.11.4 A kollégiumi élet szintjén:
A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a gyermekek és ifjak
optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést, a tisztálkodást,
az előírásoknak megfelelően. Figyelembe veszi az intézményi hagyományokat, szokásokat
is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső
arányai – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz
igazodjanak. A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégium vezetőjének irányításával a
nevelőtestület a belső és a külső környezet változásait figyelembe véve alakítja.
A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium
diákönkormányzata. A kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott
tisztségviselőik révén részt vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével
kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények
értékelésében.
Lehetővé kell tenni, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és a
mindennapi gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus érdekérvényesítés, a
problémamegoldás és a konfliktuskezelés technikáit, módszereit.
A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló
arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását.

5.4.12 Nevelői alapfeladatok
5.4.12.1 A ránk bízott fiatalok és körülményeik még alaposabb megismerése.
/E nélkül ugyanis elérhetetlenek a nevelési céljaink/
Lehetséges eszközök:
¾ személyes beszélgetések,
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¾ kérdőíves felmérések /egyéni arculat, az egyén tervei, törekvései, gondjai,
családi körülmények/,
¾ csoportos beszélgetések,
¾ a szülőkkel folytatott beszélgetések,
¾ önismereti játékok,
¾ közös programok a nevelőtanárral.

5.4.12.2 A fiatalok tevékenységének segítése, folyamatos figyelemmel kísérése,
értékelése egyénre is lebontva.
Az értékelés szempontjai:
¾ tanulmányi előmenetel
¾ szorgalom
¾ belső és külső kulturáltság /magatartás, rendszeretet/
Megfelelő szakemberek felkutatása, megnyerése a rekreáció programjához.
/pedagógustársak, orvos, pszichológus, szociológus, népművelő, gasztronómus stb./
A kollégiumban értékekre és értékekkel nevelünk.

5.4.13 Nevelési értékrendszerünk, a nevelőtestület által képviselt értékek
5.4.13.1 Etikai, erkölcsi értékek:
¾ erkölcsösség, jólneveltség, illemtudás:
o viselkedési szabályok ismerete, kultúrált magatartás,
o társadalmi normák betartása, értéktisztelet,
o felelősségtudat-vállalás,
o kötelességérzet, kötelesség vállalása,
o fegyelem, fegyelmezettség, pontosság,
o személyi, magán és közösségi tulajdon védelme,
o munka megbecsülése.
¾ érzelmi élethez kapcsolódó értékek:
o szeretet, rokonszenv, tisztelet, emberi kapcsolatok megbecsülése,
o szorgalom, céltudatosság, akaraterő,
o önismeret, önbizalom, önbecsülés, önfejlesztési igény ambíció,
o alkotóképesség, kreativitás, rugalmas gondolkodás.
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5.4.13.2 Tanulás, műveltség, művészet:
¾ tanulás, tudás, műveltség:
o általános és speciális műveltség,
o konvertálható ismeretek megszerzése,
o önképzés, önművelés igénye,
o tehetség kibontakoztatása,
o életpályára való felkészülés, életterv.
¾ művelődés, művészeti értékek, tudomány:
o irodalmi művek, műalkotások ismerete,
o művészi alkotó tevékenység,
o esztétikai igény, igényesség,
o információs és kommunikációs kultúra,
o tudományos ismeretek.

5.4.13.3 Magyarság, európaiság, világszemlélet:
¾ nemzeti értékeink:
o hazaszeretet, lokálpatriotizmus,
o anyanyelv szeretet, méltó használata,
o nemzet, nemzetiség, magyarságtudat,
o egész kultúrkincsünk ismerete, gyarapítása.
¾ nemzeti és etnikai kisebbségek:
o azonosságtudat kibontakoztatása, ápolása, elfogadása,
o hagyományaink, jogaink tiszteletben tartása.
¾ európai polgári, humanista, kulturális és tudományos értékek:
o

európai, uniós identitás-tudat,

o népek és kulturális örökség megismerése, gyarapítása,
o különböző kultúrák iránti nyitottság, megértés,
o uniós ismeretek bővítése.
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¾ emberiség előtt álló közös problémák:
o gazdaság és ökonómia,
o természet, természeti kincsek ismerete és védelme,
o környezetszennyezés globális problémája,
o felelős gondolkodás a problémákkal kapcsolatosan.

5.4.13.4 Test- és egészségkultúra:
¾ egészséges életmód:
o rendszeres életvezetés, egészséges bioritmus,
o betegségek megelőzése,
o káros szenvedélyek elutasítása,
o testi, pszichés és mentális egészség védelme,
o testedzés, sportolás igénye és gyakorlata.

5.4.13.5 Egyén, közösség, társadalom:
¾ egyén és közösség:
o kapcsolatteremtés, segítő együttműködés, konfliktuskezelés,
o spontán és formális közösségek létrejötte, működtetése.
¾ társadalmi beilleszkedés:

o társadalmi szerepek megismertetése, elsajátítása,
o felkészítés a társadalmi munkamegosztásban való részvételre,
o önállóság, kezdeményezőkészség, vállalkozói ismeretek.

5.4.13.6 Demokráciához kötődő értékek:
¾ demokrácia megteremtése, működtetése:
o demokratikus viszonyrendszer a kollégiumi közéletben,
o önkormányzó képesség kialakítása, fejlesztése.
¾ állampolgári szerep megtanítása, gyakoroltatása:
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o önálló véleménynyilvánítás, érvelés képessége, kritikai érzék
fejlesztése,
o jogismeret.
Az átadandó értékekkel való azonosulás létfontosságú növendékeink jelenlegi és jövendő
életében, hiszen ezek az etikai, környezeti és tárgyi, stb. értékek, általános elvek,
eszmények vezérlik cselekedeteinket, határozzák meg személyiségüket, tágabb értelemben
egész életvitelüket.
Szüleik, testvéreik szeretete, tanáraik, szobatársaik, a kollégiumban és egyéb
környezetükben lévő embertársaik tisztelete, a másság elfogadására nevelés.
Törekednünk kell arra, hogy gyermekeinkben kialakuljon a felelősségérzet, a
felelősségtudat, a kötelességérzet önmagukkal, társaikkal, csoportjukkal szemben,
ugyanakkor legyen önbecsülésük, önbizalmuk, de ne legyenek elbizakodottak.
Tudjanak örülni, tudjanak csodálkozni, legyenek kíváncsiak, érdeklődők. Legyen
humoruk, de tudjanak segíteni azon a társukon, aki hajlamos a szomorkodásra, vagy aki
állandóan az otthoniak után sír.
Tegyük élményszerűvé számukra az egyéni sikereiket éppúgy, mint csoportjuk,
közösségük eredményeit. Nagyobb konfliktusokban, lehangolt periódusaikban legyünk
mellettük, pedagógiai és egyéni hatásokkal segítsük őket átlendülni a nehézségeken.
Hazaszeretetük kibontakoztatása, környezetük megbecsülése, a kettős kötődés kialakítása
egyaránt feladatunk. Ez utóbbira sok szempontból építhetünk, hiszen a gyökereikhez való
tartozás érzésének kialakítása, az elbocsátó környezethez való ragaszkodás megtartása
éppen olyan fontos kell, hogy legyen számunkra, mint a befogadó, városi környezet
értékeinek elfogadása, megbecsülése. E kettős kötődés lehet alapmotívuma
hazaszeretetünknek.

5.4.14 Nevelési szintek
5.4.14.1 Etikai, világszemléleti nevelés
Az egymáshoz való alkalmazkodás kialakítása, az illemtudó viselkedésre, a tisztességre, az
erkölcsösségre való nevelés.
A személyi, a magán és a közösségi tulajdon tisztelete, védelme az ember által létrehozott
értékek megbecsülésére nevelés.
A másik nemhez való erkölcsös kapcsolat kialakítása természetes velejárója a
serdülőkornak. Szabados, értékvesztett világunkban is arra kell nevelnünk, hogy az ilyen
kapcsolatok tiszták, személyiségépítők legyenek.
Neveljük növendékeinket fegyelemre, fegyelmezettségre, pontosságra, szorgalomra,
gerincességre, kritikai szemléletre. Ne legyenek kétszínűek, hízelgők, árulkodók, besúgók.
Tudjanak különbséget tenni a diákos betyárbecsület és a hibák eltussolása között.
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5.4.14.2 A műveltség, a tudás, a tanulás elfogadására nevelés
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni növendékeink tanulmányi munkáját, gondoskodni a
szükséges segítségről, biztosítani a nyugodt felkészülés lehetőségét.
Törekednünk kell annak elérésére, hogy minden tanulónk a képességeinek megfelelően
teljesítsen, optimális megterhelésével pedig arra, hogy képességei fejlődjenek.
A pedagógus fokozott figyelemmel gondoskodik a tehetséges tanulók felkutatásáról,
tehetségük gondozásáról, alkotóképességük kibontakoztatásáról.
Ugyanakkor soha nem mond le a gyengébb tanulók felzárkóztatásáról, hiányainak
pótlásáról.
Támogatja a tanulókat a nyelvtanulásban, segít az életpályára való felkészülésben. A
tanulásban nehézségekkel küszködőkkel, az iskolai tanárokkal együttműködve foglalkozik.
Növendékei iskolai munkájának megismerése érdekében tanórákat látogat, kapcsolatban
áll az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal.

5.4.14.3 Fontos feladatunknak tekintjük nemzeti értékeink védelmét.
Tanulóinkban szeretnénk elmélyíteni az anyanyelv szeretetét, a magyarságtudatot, a jó
értelemben vett lokálpatriotizmust.
Célunk, hogy tanulóinkat a világ globális
problémáinak megértésére neveljük. Pozitív szemlélettel közelítsenek növendékeink a
világ környezeti pusztításának, a terrorizmusnak, a kábítószer terjesztésének és
fogyasztásának a megakadályozásához, lépjenek föl a szenvedélybetegségek ellen, de
elsősorban neveljük őket arra, hogy önmagukat tudják ezektől megőrizni.

5.4.15 Célok, célrendszer
A kollégium funkcióiból és értékrendszeréből egyenesen következnek a kollégiumi nevelés
céljai és feladatrendszere. A kollégiumi nevelés céljainak azt az állapotot tekintjük,
amelyet a neveléssel el akarunk érni. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a nevelés
végeredményét az iskolával és a családdal együtt, különböző környezeti hatások megléte
mellett produkáljuk.
Mindezek alapján a következő célokat fogalmazhatjuk meg kollégiumi nevelésünkben:
¾ A kollégisták személyiségének sokoldalú, formálás, fejlesztése, adottságaik
és képességeik minél teljesebb kibontakoztatása.
¾ Tehetségmentés, ami magában foglalja a hátrányos helyzet enyhítését,
megszüntetését, az esélyegyenlőség megteremtését és a kiemelkedő
képességű diákok tehetséggondozását.
¾ A tanulás, önművelés igényének kialakításával folyamatos ismeretszerzésre,
önképzésre ösztönözni, majd segíteni a pályaválasztásban, a választott
életpályára valófelkészülésben.
¾ Tanulóink műveltségének, az emberre, a társadalomra, a művészetekre,
természetre, a tudományokra és a technikára vonatkozó ismereteinek
gyarapítása.
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¾ Kollégiumi csoportok, közösségek spontán alakulásának, fejlődésének
elősegítése, illetve kialakítása, fejlesztése.
¾ A közösséggel szembeni pozitív viszony, harmonikus társas kapcsolatok
létrehozása a segítő együttműködés, felelősségvállalás, konfliktuskezelés
képességének elsajátítása mellett.
¾ Olyan humanista értékek elfogadtatása, mint családszeretet, emberszeretet,
hazaszeretet és a másság tolerálása.
¾ A szabadon nyilvánított kulturált vélemény tiszteletben tartása.
¾ Erkölcsös, jellemes, reális önismerettel rendelkező fiatalok nevelése, akik az
értékrendszerben meghatározott értékeket tisztelik, elfogadják és
megpróbálják eszerint cselekedve irányítani életüket.
¾ Az önkormányzó képesség kialakításával, a demokrácia helyi
megteremtésével és működtetésével diákjaink felkészítése a társadalmi
beilleszkedésre, a felnőtt életre.

5.4.16 A kollégiumi nevelőtanár feladatai
1. A kollégiumi nevelőtanár alakítson ki a kollégiumi és az iskolai tanárokkal, vezetőkkel
együttműködő, folyamatos munkakapcsolatot. Tartson konzultációt a szaktanárokkal, az
osztályfőnökökkel, szakmunkástanulók esetében a munkahelyi szakoktatókkal.
2. A kollégiumi nevelőtanár ismerje meg a tanulók személyiségét, illetve azok fejlesztését,
tartsa mindig szem előtt. a megismeréshez használja fel az emberi érintkezés
szabályaiban elfogadott formákat, a szakos pedagógiai, pszichológiai vizsgálódásokat,
és lehetőség szerint rögzítse azokat. Alakítson ki a tanulókkal, nyílt, őszinte kapcsolatot,
fenntartva annak tudatosítását, hogy a nevelési folyamatban a tanár irányító szerepet tölt
be. Érdeklődjön a tanulók gondjai iránt, hallgassa meg a problémáikat, bajaikat, segítsen
azok és a kialakuló konfliktusok megoldásában. Segítse elő az otthonosság
kialakításának lehetőségét környezetének díszítésével is. Törekedjen a beilleszkedési
folyamatok (elsősök) gyorsítására, a csoportközi viszonyok fejlesztésére, a közösségi
együttműködés szintjének emelésére. Segítse az általa irányított kollégiumi csoport, és
az egész kollégium öntevékeny szervező, tervező, ellenőrző és érdekvédelmi munkáját.
3. A kollégiumi nevelőtanár tartson kapcsolatot a kollégisták szüleivel, ismerje meg a
tanulók lakó- és életkörülményeit. Ha szükséges, kérje a szülők segítségét a nevelési
problémák megoldásában. Tájékoztassa a szülőket a gyermekük előmeneteléről,
értesítse őket, ha növendékeit valamilyen fegyelmi büntetésben, jutalomban vagy
dicséretben részesíti.
Figyelmeztesse a szülőket, ha tanulóival probléma van, ha tanulmányi, vagy neveltségi
szintjük romlik.
4. A kollégiumi nevelőtanár rendszeresen ellenőrzi a tanulók lakószobáit és az általuk
használt helyiségek rendjét, tisztaságát.
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Ellenőrzi a tanulók
rendezettségét.

személyes

ápoltságát,

eszközeinek,

tárgyainak

rendjét,

5. Gondoskodik a betegek ellátásáról, és szükség szerint orvosi vizsgálatáról, a betegek
elhelyezéséről és ellenőrzéséről.
6. A kollégiumi nevelőtanár kötelessége, hogy részt vegyen olyan speciális feladatok
irányításában, mint a tanulók elhelyezése, szekrények beosztása, különböző eszközök
átadása, ágyneműcsere stb.
7. Rendszeresen értékeli a tanulók teljesítményét egyéni és csoportszinten. Törekszik arra,
hogy a növendékek képességei és a mutatott eredmények összhangban legyenek.
8. Javaslatot tesz jutalmak, dicséretek odaítélésére, maga is dicsér, illetve a rendbontó,
helytelenül viselkedő, az együttélési szabályokat semmibe vevő tanulók esetében
fegyelmező eljárást javasol, vagy azt önállóan elrendezi.
9. Figyelemmel kíséri a külső foglalkozásra járók tevékenységét, számon tartja és
regisztrálja, hogy ki hova jár /kötelező és fakultatív programok, szakkörök, érdeklődési
körök, korrepetálás, stb./.
10. A kollégiumi nevelőtanár elsősorban csoportja körében - de a többi kollégista esetében
is - felelős az ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért. Szükség esetén együttműködik a
területi, illetve a gyermek lakóhelyén lévő önkormányzati gyermekvédelmi
felelősökkel.
11. Az általa átvett kollégiumi eszközökért erkölcsi, bizonyos meghatározott esetekben
anyagi felelősséggel tartozik.
12. A kollégiumi nevelőtanár rendszeresen figyeli és olvassa a pedagógiai irodalmat, a
kollégiummal, iskolával kapcsolatos írásokra felhívja kollégái figyelmét. Nyitottan
figyeli a sajtót, és az intézményére vonatkozó pályázatokra felhívja a figyelmet, adott
esetben önállóan pályázik.
13. Ellátja a nevelőtanári és csoportvezetői feladatával kapcsolatos adminisztrációs
munkát, így az Ügyeleti napló, Törzskönyv, Foglalkozási napló, ideiglenes be- és
kijelentés, étkezési létszám leadása stb.
14. Tapasztalatait rögzíti, szükség esetén megbeszéli a szaktanárral, osztályfőnökkel,
illetve a kollégiumvezetővel.
15. Ha munkáját indokolt okkal halasztani, vagy cserélni kívánja, azt idejében jelentse be a
kollégium vezetőjének. Betegség - vagy rendkívüli helyzet - esetén azonnal, de legalább
az adott nap reggelén telefonáljon a kollégiumba, hogy a helyettesítése megoldható
legyen.
16. Az itt leírtak mellett minden kollégiumi tanár köteles elvégezni mindazon, a kollégium,
a kollégisták, önmaga és a nevelőtestület érdekében szükséges feladatokat, amelyekkel a
kollégiumvezető esetenként vagy tartósan megbízza.
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5.4.17 A kollégium pedagógiai programjának célzott feladatai
1. A tanuló életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei:
A tanulók életrendjét a kollégium házi és napirendje szabályozza. Az életrend legyen
összhangban a kollégium és az iskola működésével, vegye figyelembe annak
elsődlegességét, hogy a tanulók kötelezettségei a tanulás, pihenés, szórakozás,
művelődés. Az életrend legyen rugalmas, de ne sértse más tanulók szokásait. Az
életrend kialakításánál vegye figyelembe az iskola kialakult rendjét, a tanulók szokásait
és - lehetőség szerint - igényeit.
A házi- és napirend adta keretszabályozáson belül, a nevelőtanárok éljenek a
differenciálás lehetőségével a fentiek figyelembevétele mellett. a napirend időbeosztását
következetesen be kell tartani! Az adott kedvezmények /önálló időbeosztás/ ne sértsék a
kollégium rendjét, más tanulókat tevékenységükben ne zavarjon. Az életkori biológiai
fejlődés /12-21 éves kor/ figyelembevételével biztosítani kell a meghatározott idejű
zavartalan pihenés, alvás feltételeit.
2. A
tanulás
minden
kollégista
alapvető
joga
és
kötelessége:
A zavartalan tanulás helyi technikai feltételeit a kollégium biztosítja. A tanulószoba és a
szobában
tanulók
ellenőrzése
órarend
szerinti
beosztással
biztosított.
A tanulószoba szervezésekor figyelembe vesszük:
¾ az iskolatípust,
¾ a tanulók egyéni szokásait,
¾ a tanulók elért eredményeit.

A tanulóval szembeni elvárás meghatározásakor kapjon hangsúlyt:
¾ a képesség,
¾ a szorgalom,
¾ az eredmény.
A tanulóidő szervezésénél legyen meg a lehetőség a zavartalan egyéni tanulásra akár
egyedi, akár nagyobb csoportról van szó. Kerüljön sor olyan számonkérésre, amelyből
lemérhető a tanulás hatékonysága.
A kötött tanulás biztosításán túl legyen lehetőség az egyéni tanulásra a napirend adta
kereteken belül. Pl: esti tanóra, 23 óráig - kérésre esetenként. A kedvezmények
legyenek ösztönzőek, biztosítsák az előrehaladást, fejlődést. Ne csak az eredmény, de e
befektetett munka is legyen mérvadó.
3. A szabadidő legyen hasznos és részben tervezett, szervezett. A tanulók szabadidejük
egy részét fordítsák önművelődésre, ismeretük, tudásuk szélesítésére, gyarapítására.
¾ Meghatározók a kollégium és környezetének lehetőségei, személyitárgyi feltételei, a gyerekek mindenkori összetétele.
204

¾ Folyamatosan kell mérni, milyen programokat szeretnének a
fiatalok, mik a lehetőségek, s ők mikét kívánnak részt venni ezek
szervezésében, lebonyolításában.
¾ Figyelemmel kell kísérni a szabadidős programok és a kötelező
tennivalók, feladatok közötti helyes arányok betartását.
¾ A "reszortfelelős" nevelők törekedjenek kialakítani a diák-segítők
állandó vagy alkalmi körét.
¾ Szorgalmazni, fejleszteni kell más kollégiumokkal való
együttműködést.
A tanulók ne feledkezzenek meg arról, hogy szabadidejük alatt kollégiumon kívül is
kollégistához méltó módon viselkedjenek. szabadidejüket használják arra is, hogy a
várossal, a város történelmével és kulturális lehetőségeivel megismerkedjenek.
A kollégium programjainak kiírását, ütemezését az éves programterv, feladatterv
tartalmazza. Ezt figyelembe véve alakítják ki a csoportok a maguk saját programjaikat a
csoportvezető tanár segítségével. A szabadidő biztosítsa a tanulók érzelmi, értelmi,
fizikai feltöltődését, a kikapcsolódás lehetőségét.

5.4.18 A tanulók fejlődését, felzárkóztatását, tehetséggondozását,
felzárkóztatását, pályaválasztását, önálló életkezdését elősegítő
tevékenység elvei
1. A tanulók fejlődését értelmi és testi értelemben is biztosítani kell. A tanulók testi, fizikai
és pszichikai fejlődése gyors, teherbírásuk nem egyforma. Figyelni kell a kimerülés, a
lelki problémák jeleire, fel kell tárni okait, és lehetőségeinken belül segíteni kell.
Jól szolgálhatja ezt az egyéni beszélgetés, az önismereti foglalkozások, a szülővel,
iskolával való rendszeres kapcsolat.
A testi kondíció növelése és kikapcsolódásra jó lehetőség a konditerem, a tornacsarnok,
a sportudvar és a városi uszoda igénybevétele.
2. Az értelmi fejlődést szolgálják a tanulókörök adta lehetőségek. Fel kell ismernünk a
tehetséget, iránymutatásainkkal kell segítenünk a pályaválasztás, a továbbtanulás
lehetőségét. A szülőkkel beszélve fel kell tárni a tehetség tényét, és egyeztetni kell
szándékainkat. A tanulók képességei és az iskola, a szülő és a kollégium elvárása nem
mindig vannak összhangban. A tanulmányi eredményesség és a szorgalom
összhangjából adódik. Bármelyik hiánya esetén az eredmény csökken, illetve irreálissá
válik.
A képességek hiányát pótolhatjuk a tanórán kívüli tanulással és korrepetálással. A
csoportvezető tanárok kísérjék figyelemmel a tanuló eredményeit, szükség esetén
irányítsák a tanulót szaktanári korrepetálásra. A szülőt a nevelők időben tájékoztassák a
tanuló fejlődéséről és a felmerült problémákról. Keressék fel az iskolai szaktanárt,
kérjenek bővebb információt.
Ha a kollégiumunk arculatát kellene megfogalmazni, azt mondhatjuk, jelen van a
tehetségek gondozásának igénye, jelen van egy speciális kör és jelen van egy heterogén,
hagyományos alapú igény.
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Az utóbbinál jelentkezik a korábban egyeduralkodó fejlődést segítő módszer, a
felzárkóztatás.
Ez utóbbit három fő formára bonthatjuk:
¾ Alapok pótlása: főleg kilencedikesek esetében jelentős, amikor pótolni kell az
általános iskola adta tudás és az új iskolatípus induló tudásszintje közötti
szintkülönbségeket. Külön figyelem a cigánytanulókra!
¾ Hagyományos felzárkóztatás: a tanév során a tananyaggal kapcsolatos tudáshiány
pótlása. Főleg lemaradás esetén, illetve olyan tanulóknál jelentkezik, akik
képességeik alapján nem tudják iskolai tanítás-tanulás alapján elsajátítani az
ismereteket, ettől több vagy részletesebb magyarázatot, gyakorlást igényelnek.
¾ Alkalmi felzárkóztatás: azok esetében, akik csak a baj esetén jelennek meg,
pl.bukásra áll, dolgozat lesz, vagy csak egy adott témakört nem ért. Rájuk jellemző,
hogy a probléma megszűnése esetén elmaradnak a korrepetálásról.
A felzárkóztatás lehetséges eszközei:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

a helyes tanulás módszereinek megismertetése,
nevelőtanári korrepetálás saját szakból,
az elsősök /különösen a hátrányos helyzetű tanulók/ kiemelt segítése,
leckék kikérdezése, házi feladatok ellenőrzése,
a bukott tanulók pótszilenciumra kötelezése, szigorúan nevelőtanári felügyelettel,
a nevelőtanárok, valamint az osztályfőnökök, szaktanárok, szülők folyamatos
kapcsolattartása, konzultációja,
¾ a bármilyen okból gondokkal küzdő tanulók folyamatos regisztrálása, figyelemmel
kísérése, azok megsegítése,
¾ a jó tanulókból korrepetáló gárda megszervezése /tanulópárok/.

5.4.19 A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató,
tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások
terve
A kollégiumban folyó pedagógiai munka kiemelten igyekszik biztosítani a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelését, oktatását. A szociális hátrányaik
kompenzálására, az esélyegyenlőségük előmozdítására tett intézkedések, bevezetett
gyakorlatok:
x gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusi tevékenység/feladatok
delegálása a csoportvezető nevelőtanárok számára,
x a HH/HHH/SNI tanulókkal kapcsolatos adatkezelés, nyomon követés, a
közoktatásból való lemorzsolódás lehetőség szerinti csökkentése érdekében,
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x
x
x
x
x
x

jó gyakorlat átvétele egy, a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában, nevelésében
már komoly tapasztalatokkal rendelkező kollégiumi partnertől,
étkezési támogatás,
szociális támogatás (pénzbeli juttatások),
egyéni fejlesztési tervek kidolgozása,
felzárkóztató szaktárgyi és egyéb ismeretterjesztő foglalkozások,
kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, pályázati partnerekkel.

A kollégium nevelési, szocializációs gyakorlatára jellemző, hogy az intézmény egyre
jelentősebb mértékben végez korszerű, befogadó (inkluzív) pedagógiai tevékenységet,
differenciáló módszertant és tanulói kulcskompetenciákat fejlesztő tevékenységet. A
kollégium pedagógiai légköre, közösségi élete a tanulói elégedettségi-szint mérések
alapján jónak mondható.
Az esélyegyenlőség problematikáját érintő nevelési és oktatási problémák, nehézségek,
területek, melyekre az alábbi megoldásokat, válaszokat kívánjuk érvényre juttatni:
x az eltér_ szokásoktól, normáktól való különbözőség közösségi szintű kezelése,
x gyenge családi motivációs hatás, a tanulás iránt motiválatlan tanulók aktivitásának
fokozása,
x a tudás elfogadott értékként való megjelenítése,
x megfelelő szintű kommunikációs csatorna létrejöttének hézagossága a kollégiumi
csoportvezető tanárok és a szülők között,
x együttes fellépés a negatív diszkrimináció mindennemű megnyilvánulási formája
ellen,
x a közösségi szerepvállalás fontossága, annak hatása a zökkenőmentes társadalmi
integrációra,
x meghatározott szabályok és életrend szerinti életforma; a közösségi szabályok
elfogadása, tiszteletben tartása, a törvénytisztelő állampolgári magatartás előtérbe
helyezése,
x közösségi
életterek
a
sikeres
szocializáció
érdekében
(közösségi
csoportfoglalkozások, sportfoglalkozások, szakkörök, kollégiumi napok, közös
étkezések stb.).
Tehetséggondozás
A kollégiumi foglalkozási struktúra a felzárkóztatáshoz hasonlóan komoly lehetőségeket
hordoz magában a tehetséggondozás területén is.
E tevékenységi területen is jelentős hatékonyságot biztosít az iskolai órarendi keretektől és
a tantárgyi tantervektől, tanmenetektől függetlenebb foglalkozásszervezési lehetőség.
Ugyanakkor a tanulói motiváció ezen a téren viszonylag kisebb jelentőséggel bír, mert a
szigorúan önkéntes jelentkezésen alapuló csoportalakítás, és a sikerélmény ezt rendszerint
hozza magával.
A tehetséggondozást elősegítő tevékenységek és felelősségi körök:
¾ valamilyen szempontból
foglalkozásvezető tanárok)

tehetséges

207

tanulók

felkutatása

(csoportvezetők,

¾ Egyéni foglalkozás (eseti órákban)
¾ Kapcsolattartás az iskolával a tehetséggondozási folyamatban
¾ A tudatos önfejlődés elősegítése
¾ Megfelelő szilenciumon kívüli szervezeti forma (szakkör) biztosítása a tehetséges
tanulók számára

5.4.20 A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a
művelődési és sportolási tevékenységek szervezésének elvei a
kollégiumban
A kollégium a fő cél – a tanuló személyiségfejlesztése – érdekében törekszik arra,
hogy szervezési tevékenységében a tudatosság az elvek szintjén is megjelenjen.
1. Egyén és közösség
Az egyénre szabott pedagógiai program során kissé háttérbe szorul a közösség szerepe,
elismertsége. Ez az egyén befelé fordulásához, a közösségi munka színvonalának
csökkenéséhez vezethet. Nincs igény a közös munkára. bizonyítható, hogy az egyén
helye, szerepe és fejlődése nem megoldható közösség nélkül. A kölcsönhatás jelentős,
sőt nem agyható ki belőle a nevelőtanár helye, szerepe sem.
2. A közösség működési színterei
Itt kell értékelni csoportok közös, csoporton belüli rendezvényeit és kollégiumszintű
közösségi rendezvényeit:
¾ ünnepélyek, megemlékezések,
¾ klubrendezvények, versenyek, vetélkedők,
¾ sport,
¾ diákönkormányzat.
3. Diákönkormányzat
A kollégiumi diákönkormányzat jogosítványait a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény határozza meg.
A diákönkormányzatban a kollégium minden tanulója választó és választható. A
kollégium vezetése és a diákönkormányzat elsősorban a diákönkormányzatot segítő
tanár útján tájékoztatja a nevelőket és a diákokat az aktuális kérdésekről.
A kollégiumi diákönkormányzat élén a közgyűlés által választott diákvezetőség - DT áll. A diákönkormányzat működéséhez a kollégium helyiséget biztosít.
A diákönkormányzat jogosítványai:
- ellátja a kollégisták érdekvédelmét,
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- egyetértési és véleményezési jogot gyakorolhat minden olyan kérdésben,
amelyben a törvény lehetőséget ad,
- javaslatot tehet a szabadidő eltöltésére
- évente két közgyűlést tart /vagy küldöttgyűlést/,
- havonta ülésezik, vagy az általa szervezett programok előtt gyakrabban is,
- szervezi és lebonyolítja a gólyaavatót és az önálló báljait,
- hirdetőtáblán, hangos beszélőn tájékoztatja a tanulókat.
A közgyűlés:
A diákközgyűlés a tanuló szervezett vélemény nyilvánításának és tájékoztatásának egyik
legfontosabb fóruma. Megtartásának idejét a tanév munkarendje tartalmazza
/szeptember-február/.
A kollégiumi diákönkormányzatot 7-11 tagú választmány irányítja.
A tanulókkal közösen meghatároztuk azokat az alapelveket, melynek meg kell felelnie a
diákönkormányzatnak:
¾ iskolák képviselete megoldott legyen,
¾ áttekinthető működőképes legyen,
¾ alulról szervezett és egymásra épülő legyen.
A legfelsőbb fórum a közgyűlés. A közgyűlést évente két alkalommal hívja össze a
választmány.
KDÖK-t a választmány titkára képviseli a nevelőtestület előtt és más szinteken.
Cél: a fiatalok fokozatosan maguk szervezzék életüket, a nevelő, mint tanácsadó, értékelő,
adott esetben ellenőrző legyen csupán.
KDÖK kezdeményezése:
¾ gólyaavató,
¾ ismerkedési est,
¾ sportvetélkedők,
¾ Mikulás-est,
¾ kollégiumi napok.
4. A családi élet zavaraiból következő hátrányok csökkentése.
Tudatos, következetes nevelői feltáró munka az e körbe tartozó kollégistákról.
Szoros kapcsolat kialakítása a kollégium és az érintett osztályfőnökök és a család
között.
Családsegítő szakemberek bevonása. Szükség szerint az illetékes polgármesteri
hivatallal a kapcsolatfelvétel. Ezen tevékenységünket a mindenkori kellő tapintat kell,
hogy jellemezze!
5. Kötődés a kollégiumhoz, a városhoz, a hazához
- Kollégiumi hagyományok gondozása, ápolása, újak hagyományok létrehozása. Méltó
megemlékezések ünnepeinkről. Kollégisták cselekvő részvétele Nagykanizsa város
életében
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Szabadidős tevékenységek, művelődési és sportolási tevékenységek
Célja, hogy a tanulók szabad idejüket olyan tevékenységekkel töltsék el, amelyek fejlesztik
képességeiket, személyiségüket, továbbá a tanulóknak legyen igényük arra, hogy
szabadidejüket kulturált és egészséges módon töltsék el.
A szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészséges és kulturált
életmódra való nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a természeti
környezet megóvása, ápolása. A kollégium által szervezett kirándulásokon (Arany János
Kollégiumi Program) a tanulók megismerik történelmi, kulturális és természeti értékeinket;
a környezet védelmének lehetőségeit, a környezettudatos magatartásformákat, a különböző
rendezvények erősítik a kollégiumi közösséget.
A szabadidő hasznos kitöltését jelentik a tanulói érdeklődést alapul vevő kínálati
programlehetőségek:
x kollégiumi sport „tömegessé válása” (asztalitenisz, kispályás labdarúgás,
kosárlabda, sorversenyek, kondicionáló edzések).
x hobbi tevékenységek (művészeti foglalkozások, rejtvényfejtés, kreatív szakkör
háztartástani foglalkozás, számítógépes játékok),
x diák - önkormányzati programok (farsang, kollégiumi napok, ünnepek).

5.5 A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek
Ifjúságvédelem:
"Az ember, a gyermek természettől fogva
jó. A nevelés feladata mindent eltávolítani,
ami akadályozza az emberi természet
kifejtésének folyamatát."
/Rousseau/
A gyermek és ifjúságvédelem komplex preventív és korrigáló pedagógiai tevékenység,
amelynek kiemelt szerepe van a mai életben. A társadalom polarizálódásával, egyes
rétegek ellehetetlenülésével, amikor tovább nő az esélyegyenlőtlenség és tehetséges
gyerekek tömegeit fenyegeti az elkallódás veszélye, a kollégium küldetése, hogy ne
engedje elkallódni őket.
A kollégiumban együtt él az önhibájából vagy önhibáján kívüli okok miatt lecsúszó család
gyermeke és a gazdasági átalakulást nyertesként megélők gyermeke. Mindezek adják a
nevelési feladatot, és a szocializálódás funkcióit, aminek tartalma:
¾ az értékek és a közösségi hagyományok átörökítése,
¾ a társadalmi közjó birtokbavétele,
¾ a demokratizmus tanulása, alkalmazása mikro társadalmi környezetben.
A kollégiumi nevelés során ismernünk kell a gyermek esetleges korai családi sérüléséből
következő személyiségei zavarokat, amely adódhat a családi struktúrából /ép v. csonka
család, válás, nevelőszülő, árvaság stb./
Főleg az egyik vagy másik nevelőszülő esetén gyakoriak lehetnek az agresszív,
antiszociális reakciók. De a valójában látszólag rendezett családokban találjuk a
veszélyeztetett gyermekek többségét, az alábbiak következtében:
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¾ szülők szociális adaptációja /sűrű munkahely változtatás, asszocialitás,
alkoholizálás, kriminalitás, munkanélküliség,
¾ kiszámíthatatlan, durva, agresszív vagy depressziós magatartásával állandó
feszültségben, nyugtalanságban tartja a gyereket és nem ad stabil életkeretet
számára.
A jó közösség a maga tagjait óvja, emberi kiteljesedését elősegíti.
A gyermekvédelmi munkában a nevelő személyiségének és nevelői alkalmasságának jóval
nagyobb a jelentősége, mint az oktatásban.
Ember centrikusnak kell lennie, az empátia, a problémaérzékenység és a praktikus érzék
olyan keverékével kell működnie, ami lehetővé teszi számára az emberekkel való gyors
kontaktusképzést, a kötődések tudatos és szabályozott fenntartását, ezekben a derű és a
kiegyensúlyozott belső élet, az emelkedett erkölcsi érzelmek segíthetik, s mély
érdeklődéssel tudnak a gyermek felé fordulni, s a humánumot akarja érvényre juttatni a
gyermek sorsának irányításában.
Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Munkánk során kialakítjuk a kollégisták képességét arra, hogy elkerüljék a környezet – a
nagyváros - egészséget és biztonságot veszélyeztető helyeit és helyzeteit. Ennek érdekében
a tanulók tájékoztatást kapnak a jogaikról és jogaik érvényesítésének lehetőségeiről,
igyekszünk minél több ismeretet eljuttatni hozzájuk a dohányzás, az alkohol- és kábítószer
fogyasztás testi és lelki károsító hatásáról. Célunk, hogy értelmes alternatívákat kínáljunk
számukra a deviáns, destruktív és anyagilag fenntarthatatlan szórakozási formák helyett,
valamint az, hogy az ilyen magatartásformákat hatékonyan felismerjék, és társaiknak
történő segítségnyújtással, vagy a tanárok, illetve szakember bevonásával kezelni is tudják.
A kollégiumban a gyermek-és ifjúságvédelemi tevékenység a csoportvezető tanárok
irányításával folyik, valamint napi szintű adatvezetés történik a hátrányos helyzetű,
halmozottan hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatosan.
Nevelőink személyesen elbeszélgetésekkel, vagy a szülőkkel összehangolt találkozókon
igyekeznek az esetlegesen kialakult konfliktus- vagy válsághelyzetet megoldani.

5.6 A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve
1.6.1. Hagyományőrzés
Szervezeti szempontból őrizzük a heterogén és homogén csoportok kialakítási elveit.
Pedagógiai tevékenység oldaláról az alábbi események jelentik és egyúttal őrzik a
kollégiumi hagyományokat, melyek többségét tömbösített foglalkozások formájában
szervezünk. Egy kollégiumi évben több olyan rendezvényt tartunk, amely az egész
közösséget mozgósítja.
Rendezvény-terv:
Egy tanéven végigtekintve, a következő alkalmakkor emlékezünk, ünnepelünk együtt,
mozgatjuk meg egész kollégiumi közösségünket:
¾ Közgyűlés,
¾ "Gólyaavató",
¾ AJKP toborzó,
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Október 6. - aradi vértanuk napja csoportokban,
Október 23. - megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésről,
Mikulás est,
Karácsony,
Magyar Kultúra Napja
Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Kollégiumi napok,
Házi bajnokság ( labdarúgás, csocsó, asztalitenisz)
Március 15. megünneplése,
Ballagás, végzősök búcsúztatója.
Nemzeti összetartozás napja

Intézményünk ezen kívül is számtalan lehetőséget nyújt az ünneplésre, együttélésre, helyt
adva diákjaink önálló kezdeményezésének, feladatvállalásának. Ily módon kerül évenként
megrendezésre és válik hagyománnyá a "gólyaavató-nap", ismerkedési est, mikulás bál,
amelyet szinte teljes egészében a diákönkormányzat szervez meg és bonyolít le.
Ismeretterjesztő előadásokat tartunk irodalmi, történelmi, környezet- és egészségvédelmi
és tudományos témákról, segítve ezzel a sokrétű és változatos ismeretszerzést.
Honismereti előadások - szűkebb környezetünk, szülőföldünk helytörténetét, természeti,
gazdasági jellemzőit, néprajzát és népi hagyományait különböző foglalkozástípusok révén
több oldalról megközelítve mutatjuk be.
Valamennyi elsős kollégistával megismertetjük a befogadó város múltját, történetét,
építészeti emlékeit (városnéző séta, diavetítéses előadás keretében), a korábbi nemzedékek
életét, kultúráját.
Csoportfoglalkozáson minden diákunk bemutatja lakóhelyét, szülőfaluját vagy
szülővárosát, így erősítve a szülőföld szeretetét, az ottani közösséghez való tartozás
érzését.
Nagy hangsúlyt fektetünk az informatikára, a számítástechnikai tudásra, ill. annak
bővítésére. Ezzel egyrészt igyekszünk lépést tartani a technika fejlődésével, másrészt
segítséget adni az iskolai munkához, a pályakezdéshez, munkába álláshoz, hiszen a legtöbb
állásajánlatban megkövetelik ezeket az ismereteket.
Könyvtár segítséget nyújt tanulóinknak:
¾ könyvek kölcsönzése,
¾ könyvtár használata tanórákon és igény szerint tanórán kívül is,
¾ segítségnyújtás a házi feladatok elkészítéséhez szükséges szakirodalom
kikeresésében,
¾ irodalomkutatás az iskolai kiselőadásokhoz,
¾ könyvtárhasználati foglalkozások /lexikonok, enciklopédiák, szótárak használata,
¾ könyvtári ABC megismerése stb./.

212

1. 6. 2. A kollégium hagyományrendszerének továbbfejlesztési terve
Továbbfejlődésre a már beindult új irányok adnak lehetőséget. Konkrét, reményeink
szerint hagyománnyá váló tevékenységi formákat, eseményeket, programokat az Arany
János Kollégiumi Program keretén belül tervezünk.
A terv lényege: országos szakmai találkozó szervezése, illetve az AJKP szakmai
programok támogatása, látogatása.

5.7 A szülővel, az iskolával való kapcsolattartás és együttműködés
formái
A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres
kapcsolatot tart a szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, szülői szervezetekkel
(közösségekkel), a fenntartóval, a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek
esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település - a tanulók nevelésében érintett intézményeivel, nevelésbe vett gyermek esetén a gyámjával, nevelőszülőjével vagy
gyermekotthonával, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, érintettség esetén a helyi
nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá minden olyan szervezettel, amely a kollégiumi
nevelés céljainak megvalósítását elősegítheti.
A kapcsolatok kialakításában, gazdagításában és fenntartásában a kollégium nyitott és
kezdeményező. A kapcsolattartás helyi szabályozása a jogszabályi előírásoknak
megfelelően történik.

5.7.1

Szülőkkel való kapcsolattartás

Minden eszközzel törekszünk a szülőkkel (ha a szülőket nem tudjuk megszólítani, a
törvényes képviselőkkel) való eredményes együttműködésre.
A szülők előtt a kollégium bármikor nyitott. Évente a beköltöző elsősök szüleinek szülői
értekezletet tartunk, tájékoztatjuk a szülőket a kollégiumi életrendjéről, tájékoztatást adunk
a munkatervben rögzített eseményekről, a házirendről.
A szülői értekezleten minden nevelővel tud a szülő találkozni, beszélgetni. Ha a
gyermekkel valamilyen probléma van, a csoportvezető tanár és a szülő kölcsönösen keresik
egymást, és igyekeznek a tanulóval együtt megoldást találni.
A szülők tájékoztatási formái:
- szóbeli tájékoztatás az elsős tanulók szüleinek
- telefon
- írásbeli tájékoztatás levélben
- iskolai fogadóórák, szülői értekezletek időpontjában fogadóórát tartunk.

5.7.2 Iskolával való kapcsolattartás
Az elmúlt időszakban az iskolák és a képzési formák tekintetétben nőt a heterogenitás, az
egyes kollégiumi csoportok iskolák szerinti összetétele igen vegyes. Ez eléggé megnehezíti
a csoportvezető tanárok kapcsolattartó feladatait. A kapcsolatot a csoportvezető tanárok
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működtetik: iskolai osztályfőnökökkel, szaktanárokkal létrejött konzultációk során
(tanulók érdemjegyei, tantárgyi helyzet) ahol a hiányzások okai, magatartási problémák
kerülnek megbeszélésre.
Kapcsolattartás szintjei
- igazgatói szintű kapcsolat
- nevelőtanár - osztályfőnök napi kapcsolata
- iskolai programokon való részvétel /nevelési értekezlet, szalagavató, ballagás/
- AJKP-s diákokat tanító iskolákkal
- az iskolák igazgatóinak meghívása kollégiumi programokra.

5.7.3 A város közművelődési intézményeivel:
- Kanizsai Kulturális Központ
- Halis István Városi Könyvtár
- Thúry György Múzeum

5.7.4 AJKP iskolákkal/kollégiumokkal
- rendszeres részvétel megyei országos rendezvényeken
- részvétel továbbképzéseken
- közös programok

5.7.5 11.6. OFI AJKP irodával és programfelelőssel

5.8 Egészségnevelés és a környezeti nevelés elvei
A higiénés szokások kialakítása, rögzítése fontos feladatunk. A testi, a pszichés, mentális
egészség védelme, a tisztasággal, a tisztálkodással, a takarítással kapcsolatos szabályok
betartására nevelés.
A testedzésre, a sportolásra, a szabad levegőn tartózkodásra való szoktatás, a betegségek
megelőzésére való nevelés.
Tanítványaink társadalmi élete kibővül azzal, hogy nagyobb felelősséggel, gondolkodó,
esetleg alkotó, irányító polgárként kell részt venni a társadalom életében. Annak tudatában
kell tehát nevelnünk, hogy tudása ne csak önmaga javát, hanem környezete, az ország, a
társadalom, a többi ember javát, előrehaladását is szolgálja.
Arra kell őket megtanítanunk, hogy az önnevelés, az önművelés, az önkontroll folyamatos
feladatuk, hogy az értelmiségi lét emberi, társadalmi és életminőséget is jelent.
Amikor tanulóinkkal önkiszolgáló termelő, vagy szellemi munkát végeztetünk, akkor az
utasítás elfogadására, az engedelmességre neveljük tanítványainkat. Ez fontos feladat a
dolgozói szerepre nevelésben. Nagy jelentőséget kap azonban az önállóság, az egyéni
ügyesség, az önszabályozás, a vállalkozói készség, a kezdeményezőkészség, a kreativitás
és az ezekre való nevelés.
Nevelés során törekszünk arra, hogy tanítványaink ne legyenek pusztító fogyasztói az
ember által létrehozott természeti javaknak, hanem az egyensúly megtartására
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törekedjenek. A természeti és társadalmi értékek védelmét, takarékos felhasználását építse
be mindennapi életébe.
A kollégiumi tanár családpárti. Ezt közvetíti tevékenységeiben, nevelési módszereiben,
életvezetésében.
A család, a családi életfontosságának tudatára neveli növendékeit.
A generációk egymás mellett élésének fontossága, az egyes generációk társadalomban
elfoglalt szerepei, az idős, a felnőtt és a gyermek családtagok egymáshoz való viszonyának
rendezettsége az alapja annak, hogy a társadalmi élet értéktisztelő, rendezett legyen.
Fontosnak tartjuk a család szocializációs funkcióját, mivel a gyermekek társadalmi életbe
való belenövése elsődlegesen a családon keresztül történik, s csak ezt követi az iskola és a
kollégium. A kollégium kulturális- és sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes
életmódminta kiválasztásához. A kollégium környezettudatos szemléletmódra neveli a
tanulókat azért, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, hogy értsék a
fenntartható fejlődés fogalmát, továbbá, hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő
magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt.

5.9 Kollégiumi csoportfoglalkozások helyi keretterve és éves óraszáma
TÉMAKÖRÖK
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Tanulás tanítása
Az erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A családi életre nevelés
Testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
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A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma
TÉMAKÖR
Tanulás tanítása

1-8.

9.

10.

évfolyam évfolyam évfolyam
4
3
2

11.
évfolyam
2

12.

13-14.

évfolyam évfolyam
2
1

Az erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat,
hazafias nevelés
Állampolgárságra,
demokráciára nevelés

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

2

Az önismeret és a
társas kultúra
fejlesztése
A családi életre
nevelés
Testi és lelki
egészségre nevelés

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

Felelősségvállalás
másokért, önkéntesség

2

2

2

2

1

1

Fenntarthatóság,
környezettudatosság

2

2

2

2

2

2

Pályaorientáció

2

2

2

2

2

2

Gazdasági és
pénzügyi nevelés

2

2

2

2

3

3

Médiatudatosságra
nevelés

1

1

1

1

1

1

22 óra

22 óra

22 óra

22 óra

20 óra

20 óra

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen
belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az
óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus
csoportfoglalkozásokat - részben vagy egészben - a csoportvezetői foglalkozások
keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg.
A 13-14. évfolyamra vonatkozó óraszámok és követelmények a szakképzésben résztvevő
pedagógiai foglalkozások alapját jelentik, amelyek ezekben a feladatokban résztvevő és
nem tanköteles tanulók számára kollégiumi ellátást biztosító kollégiumok számára csak
szakmai ajánlást jelentenek.

Bevezető
A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégisták személyiségének, erkölcsi és
esztétikai ismereteinek, jellemének, önismeretének, önbizalmának, felelősségvállalásának,
közösségi szellemiségének megalapozása, illetve fejlesztése.
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A kollégiumi foglalkozások a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek
fejlesztésére, az egyéni tanulási módszerek elsajátítására, a helyes életviteli szokások
kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek.
A kollégiumi együttélésben, a foglalkozásokon és tevékenységekben a kollégisták
megtapasztalhatják a másik ember elfogadásának, segítésének és megbecsülésének a
fontosságát. Megélhetik az értékek mentén kialakult közösséghez való tartozás biztonságát,
mélyíthetik a természeti, történelmi és kulturális örökségünk megbecsülését. Nyitottabbá
és elfogadóbbá válnak a hazai nemzetiségek és más népek kultúrája iránt. Felkészülnek a
közéleti szereplésre, egyéni és közösségi érdekeik és értékrendjük képviseletére.
A foglalkozások olyan kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban kialakul
az alkalmazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő képesség.
A kollégiumi foglalkozások kiegészítik az iskolák nevelő-oktató munkáját. A középiskolai
szakaszban a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a
szakközépiskolában az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges
képességek, készségek, attitűdök együttes fejlesztése a cél.
A csoportfoglalkozások keretprogramterve nevelési területenként, az adott témakör
legfontosabb tartalmi elemei alapján határozza meg a kollégiumi nevelés-oktatás
pedagógiai tartalmát. A foglalkozások számát, éves elosztását, tartalmi felépítését úgy kell
meghatározni, hogy alkalmazkodjon a tanulók életkorához, a választott iskolájuk
típusához.
A kollégiumi nevelés és oktatás a NAT. kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik
az iskolai tantervi szabályozáshoz.

5.9.1 Tanulás tanítása
A kollégium a foglalkozások és a tevékenységek során támogatást nyújt abban, hogy a
tanulók eredményesen fejezzék be választott iskolájukat.
Nagy jelentősége van az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításának, ezzel segítve
az iskolai órákra való felkészülést, a jó eredmények elérését, a hátránnyal küzdők
felzárkóztatását, a gyermekek tehetségének kibontakoztatását.
A tanulás tanítása, az ismeretszerzést és hasznosítást elősegítő beállítódások kialakítása
nagymértékben hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka
világában.
5.9.1.1 Fejlesztési követelmények 1-8. évfolyam
- Ismerje meg - és előbb pedagógus segítséggel, majd önállóan alkalmazza - a kollégiumi
tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokhoz igazodó, egyénre, csoportra
szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket.
- Tudja szervezni idejét, tevékenységeit.
- Alakuljon ki megfelelő szövegértő olvasás, sajátítsa el az iskolai követelmények
teljesítésére felkészítő tanulási technikákat.
- Legyen képes a tanultakról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről szóban vagy
írásban beszámolni.
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5.9.1.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Sajátítsa el és legyen képes alkalmazni a hatékony tanulási technikákat.
- A tanuló - pedagógus segítségével - legyen képes a számára legalkalmasabb módszereket
kiválasztani.
- Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között.
- Alkalmazza a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket, használja a
könyvtárat, és a feladatai megoldásához megfelelően tudja kiválasztani a szükséges
szakirodalmakat.
- Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket.
Időkeret:
1-8.évf
4

9.évf
3

10.évf
2

11.évf
2

12.évf
2

13-14.évf
1


Témák
Különböző tanulási technikák és mód
szerek alkalmazása

Tartalmak, tevékenységek
- Ismertessük az általánosan elfogadott
tanulási módszereket, különös tekintettel
a közösségben történő tanulásra.
- Ismertessük
az
alapvető
tanulási
stílusokat, azok sajátosságait, az egyes
stílusoknak
leginkább
megfelelő,
hatékony tanulási módokat.
- Gyakoroltassuk az iskolai követelmények
teljesítésére
felkészítő
tanulási
technikákat.

A megszerzett és elsajátított ismeretek
értelmezése, rendezése

- A gyakorlatban sajátítsa el a tantárgyhoz
kapcsolódó ismeretek, tartalmi elemek
szabatos
szóbeli
és
írásbeli
megfogalmazását.
- Elemezzék, értelmezzék, rendszerezzék a
megszerzett ismereteket.

A könyvtárhasználat rendje és módszerei

- Könyvtárlátogatással segítsük elő, hogy
megfelelő módon és hatékonyan tudja
használni
a
könyvtár
nyújtotta
ismeretszerzési lehetőségeket.
- Készítsük fel a diákokat a tudatos,
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tanulást segítő internethasználatra.
- Kérjük számon a megszerzett ismereteket
és vessük össze az alkalmazott tanulási
technika kiválasztásával, megfelelőségével.

5.9.2 Az erkölcsi nevelés
A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi
normákat, és ezek a normák beépüljenek személyiségükbe, mindennapi életükbe,
tevékenységükbe.
Lényeges, hogy az erkölcsi nevelés a napi élet gyakorlatából, tapasztalataiból vegyen
példákat, egyben készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra és azok kezelésére.
A kamasz fiatalok esetében különösen jelentős, hogy segítsen számukra választ találni
erkölcsi kérdéseikre, az esetleges problémáikra. Az erkölcsi nevelés nagy hatással van a
közösség és az egyén életére egyaránt.
5.9.2.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Ismerje az erkölcs fogalmát és szerepét az emberi együttélésben.
- Legyen tisztában az erkölcsi felelősség fontosságával.
- Képes legyen az életkornak megfelelő erkölcsi választásokra.
5.9.2.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát.
- Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morális helytállás
jelentőségét.
- Képes legyen megfelelő erkölcsi választásokra.
Időkeret:
1-8.évf
2

9.évf
2

10.évf
2

11.évf
2

Témakörök

12.évf
1

13-14.évf
1

Tartalmak, tevékenységek

Erkölcsi érzék kifejlődése és szerepe

- Mutassuk be az embert, mint értékelő és
erkölcsi lényt.
- Szerepgyakorlatokon
keresztül,
a
drámapedagógia eszközeivel teremtsünk
összhangot a lelkiismeret szabadsága és a
személy erkölcsi felelőssége között.
- Példákon keresztül utaljunk az erkölcsi
értékek és az erkölcsi érzék kialakításának
jelentőségére az emberi kapcsolatokban.
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Felelősség- és kötelességtudat

- Irodalmi, történelmi személyiségek életén
keresztül ismertessük a különböző
erkölcsi választásokat és ezek értékeljük.

A munka megbecsülése

- Mutassunk be a mindennapi élet
tapasztalataiból a morális helytállás
jelentőségét,
az
egyéni
döntések
meghozatalában betöltött szerepét.

Mértéktartás, együttérzés, segítőkészség

-

Ismertessük fel a diákokkal az erkölcsi
kérdéseket felvető élethelyzeteket.

5.9.3 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A kollégiumi foglalkozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók elsajátítsák
azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket,
amelyek megalapozzák a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését.
Ennek révén kialakul bennük a szűkebb és tágabb közösséghez való tartozás, a
hazaszeretet érzése.
5.9.3.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Ismerje nemzeti kultúránk értékeit, hagyományainkat.
- Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon milyen
nemzetiségek élnek.
- Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság nemzeti szimbólumait.
- Ismerje meg az adott település kultúrtörténetét, hagyományait, jellegzetességeit
5.9.3.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket.
- Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága.
- Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt.
- Ismerje országunk és a magyarság nemzeti szimbólumait.
- Ismerje a magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő személyiségeit.
- Legyen kellő ismerete a település kultúrtörténetéről, hagyományairól.
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Időkeret:
9.évf
2

1-8.évf
2

10.évf
2

11.évf
2

Témakörök

12.évf
1

13-14.évf
1

Tartalmak, tevékenységek

Közösséghez tartozás, hazaszeretet
Nemzeti,
népi
hagyományai

kultúránk

Mutassuk be nemzeti, népi kultúránk
értékeit, hagyományait.
értékei, Történeti előadásokon keresztül alakítsunk
ki pozitív attitűdöt a településhez, az
országhoz, a nemzethez.

A hazánkban élő nemzetiségek kulturális - Mutassuk be a közösségi összetartozást
szokásai, emlékei, jelene
megalapozó közös értékeket
- Egyéni témafeldolgozások révén mutassuk
be a hazai nemzetiségek kulturális és nyelvi
sokféleségét.
Nemzetünk kapcsolódása Európához
- Ismertessük általában az Európához és az
Európai
Unióhoz
való
tartozásunk
jelentőségét, történeti alapjait.
- Ismertessük a nemzeti és az európai
identitás kapcsolatát.

5.9.4 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A kollégiumban folyó nevelés sajátos pedagógiai eszközei révén elősegíti a demokratikus
jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértését.
A közösségi tevékenységek gyakorlásával a diákok átélhetik annak jelentőségét, hogy mit
is jelent a felelős állampolgári részvétel a közügyekben a közösség és az egyén számára
egyaránt.
Ez tágabb értelemben sokat segít a nemzeti öntudat erősítésében, és egyben összhangot
teremt az egyéni célok és a közösségi jó között.
5.9.4.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Legyen tisztában a demokrácia fogalmával, ismerje fel jelentőségét a közösségben, az
emberi társadalomban.
- Lássa be, hogy a jog a társadalmi élet nélkülözhetetlen szabályozó eszköze.
- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és
társadalmi célok elérése érdekében.
- Értse a kötelezettségek és a jogok egymásra gyakorolt hatását.
5.9.4.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit (választási rendszer, helyi
önkormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek stb.).
- Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben.
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- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és
társadalmi célok elérése érdekében.
- Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a kötelezettségek és a
jogok gyakorlása során.
Időkeret:
9.évf
2

1-8.évf
1

10.évf
2

11.évf
2

Témakörök

állampolgári

A demokrácia
megvalósulása

elvei

Cselekvő állampolgári
törvénytisztelet

13-14.évf
2

Tartalmak, tevékenységek

A demokratikus jogállam felépítése

A
felelős
jelentősége

12.évf
1

Ismertessük a demokratikus jogállam
működésének alapelveit, az állampolgárság
fogalmát és az alapvető állampolgári
jogokat.

magatartás Szerepjátékokon keresztül értessük meg a
cselekvő állampolgári magatartás és a
törvénytisztelet jelentőségét.

és

gyakorlati A diák-önkormányzati munka révén
gyakorolja a közügyekben kifejtett hatékony
együttműködés jelentőségét, a helyi és a
tágabb közösségeket érintő problémák iránti
érdeklődés fontosságát.
magatartást és Tevékenyen vegyen részt a kollégiumi
diákönkormányzat munkájában, így a
demokratikus elvek megvalósításában, az
önálló cselekvés, a megbízhatóság, a
kölcsönös elfogadás elsajátításában.

5.9.5 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A kollégiumi nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti
és tapasztalati alapjai.
A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a reális
énkép és az önértékelés kialakulását, melyek a személyiségfejlődés meghatározó elemei.
Mód van a mások helyzetébe történő beleélés képességének kialakítására, mások
elfogadására.
Ezek a képességek elősegítik, hogy kulturált közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban.
5.9.5.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Legyen képes személyiségjegyeit, tulajdonságait, képességeit felismerni.
- Értse, hogy tevékenységével tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért.
- Lássa be, hogy szükség van az alapvető magatartási szabályok betartására.
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5.9.5.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló
személyiségvonásokat.
- Legyen tudatában, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok mennyire
értékesek az emberi együttélésben.
- Életkorának megfelelő választékossággal legyen képes a társas kommunikációra.
- Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének képessége, és döntési
helyzetekben legyen képes e lehetőségeket mérlegelni.
- Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és megértése, a
helyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása.
Időkeret:
1-8.évf
1

9.évf
1

10.évf
1

11.évf
1

Témakörök
Az önismeret és társas kapcsolati kultúra

Az empátia és mások elfogadása

12.évf
1

13-14.évf
1

Tartalmak, tevékenységek
-Ismertessük az önismeret és a társas
kapcsolati kultúra meghatározó jellemzőit.
- A csoport aktív közreműködésével
segítsük elő a megalapozott önismeret
kialakítását
Mutassuk be a kulturált társas kapcsolatok,
a helyes egyéni és közösségi élet szabályait.

A tudás és tapasztalat jelentősége

Szerepjátékok segítségével alakítsuk ki,
illetve fejlesszük a mások megértéséhez és
tiszteletéhez szükséges képességeket.

Társas kommunikáció

Csoport előtti megmérettetés révén segítsük
elő a pozitív énkép kialakítását az eddig
elsajátított készségekre és tudásra alapozva
annak érdekében, hogy a diákok sorsukat és
életpályájukat maguk alakítsák.

5.9.6 A családi életre nevelés
A család, mint a társadalom alapvető közösségi építőköve különös jelentőséggel bír a
fiatalok kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében.
A kollégiumnak éppen ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a
családi közösségek, értékek megbecsülése.
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A kamaszkorban kiépülő párkapcsolatoknak is fontos szerepe van a későbbi családi
közösség kialakításában.
Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az erkölcsi
értékek kialakítása döntő jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos szerepe
van.
5.9.6.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Ismerje a család szerkezetét, működését, valamint a különféle szerepeket és szabályokat a
családi közösségben.
- Képes legyen felismerni és megfelelő módon kezelni, értelmezni a családban előforduló
különböző konfliktusokat.
5.9.6.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Ismerje a különféle szerepeket és szabályokat a családban.
- Tudatosuljon a családalapítás, családtervezés, a helyes párkapcsolat és felelősségvállalás
fontossága.
- Ismerje meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a
párkapcsolatokban.
Időkeret:
9.évf
1

1-8.évf
1

10.évf
2

11.évf
2

Témakörök

12.évf
3

13-14.évf
3

Tartalmak, tevékenységek

A család szerepe, jelentősége az egyén
életében
-Példákon keresztül mutassuk be, hogy a
családi élet színtere a családi otthon.
- Ismertessük a család szerepét, jelentőségét
az egészséges testi és lelki fejlődés
kialakulásában.
Együttműködés
családban

és

felelősségvállalás

a - Mérjük fel, hogy kinek, mit jelent a
család, az otthon.
- Szemléltessük a családi munkamegosztást,
ennek helyét és szerepét a családi
közösségben.

Szexuális kultúra

- Ismertessük a helyes szexuális kultúra
jellemzőit és jelentőségét a férfi-nő
kapcsolatban.

Családtervezés

- Ismertessük a helyes, felelősségteljes
párkapcsolat jelentőségét és kialakításának
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folyamatát.
Konfliktusok a családban

- Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a
családban előforduló konfliktusokat és
kezelésük módját.

5.9.7 Testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó jelentőségű a
fiatalok számára.
A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíthatnak el,
olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük
megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében.
A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód kialakításához
és fejlesztéséhez.
5.9.7.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Legyen tisztában az egészségtudatos életmód jelentőségével.
- Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás.
- Ismerje a különféle egészségkárosító szereket és a szenvedélybetegségeket.
5.9.7.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Legyen tisztában a helyes életritmus és életvitel személyiségre, testi fejlődésre kifejtett
pozitív jelentőségével.
- Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a szenvedélybetegségeket, és ismerje
ezek megelőzésének módjait.
- Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás, az
egészségtudatos életmód.
- Legyen tisztában az egészség, a sport és a lelki élet egymásra gyakorolt hatásával.
Időkeret:
1-8.évf
2

9.évf
2

10.évf
2

11.évf
2

Témakörök

12.évf
2

13-14.évf
2

Tartalmak, tevékenységek

Egészséges életmód és életvitel

- Ismertessük a rendszeres testmozgás és az
egészségtudatosság kapcsolatát, az elhízás
és a korszerű táplálkozás, egészséges
életmód
és
életvitel
összefüggéseit.
- Ismertessük a káros szenvedélyeket,
szokásokat, a teljesítménynövelő szerek
használatának veszélyeit.
A sport hatása a lelki egyensúly - Mutassuk be és a gyakorlatban
megteremtésében és megőrzésében
alkalmazzuk a rendszeres fizikai aktivitás és
sport hatását a szervezetre.
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés

Ismertessük
az
érzelem-,
feszültségszabályozás
és
agresszió
megelőzését a sport, a mozgással járó
tevékenységek
révén.
- Diákköri tevékenységek révén a tanulók
tapasztalják meg az egyéni felelősség és
döntés jelentőségét az egészséges életvitel
és
a
szabadidős
tevékenységek
megvalósításában.

5.9.8 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás
megfelelő módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban.
A szűkebb és tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes
feladatvállalás fontos személyiségfejlesztő hatással bír.
Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési
feladat: a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója.
5.9.8.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Jelenjen meg a tanuló személyiségében a szolidaritás érzése.
- Legyen érzékeny mások helyzete iránt.
- Alakuljon ki az összetartozás érzése.
5.9.8.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékkal élők iránt.
- Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága.
- Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű társak iránt.
Időkeret:
1-8.évf
2

9.évf
2

10.évf
2

11.évf
2

Témakörök

12.évf
1

13-14.évf
1

Tartalmak, tevékenységek

Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás - Ismertessük a hátrányos helyzet fogalmát.
- Példákon keresztül mutassuk be a
társadalmi felelősségvállalás fontosságát, a
másokért érzett szolidaritás jelentőségét.
Önkéntes feladatvállalás másokért
- Ismertessük, hogy mit jelent fogyatékkal
élni.
- A segítő magatartás kifejlődése érdekében
szervezzünk olyan diákkört, melyben beteg,
idős emberek élethelyzetén javíthatunk.
Összetartás és együttérzés
- Az együttműködés, egymásra figyelés
képességének
kialakítása
érdekében
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élethelyzeteken keresztül mutassuk be az
egyéni
felelősség
és
a
közös
felelősségvállalás
egymásra
hatását.
- Ismertessük a tágabb közösségért
(kollégium, település) végzett önkéntes
munka lehetőségeit és jelentőségét.

5.9.9 Fenntarthatóság, környezettudatosság
A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet
megóvásának.
A kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja.
Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok
gyakorlására, a környezet védelmét elősegítő tevékenységekre, közös cselekvésekre.
5.9.9.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Váljon érzékennyé környezete állapota iránt és legyen képes a környezet
sajátosságainak megismerésére.
- Tekintse értéknek a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható,
harmonikus működését és jöjjön létre benne késztetés környezete értékeinek
megőrzésére.
- Fejlődjenek ki benne a harmonikus környezet iránti igények, környezetkímélő
életmódhoz szükséges szokások és legyen motivált a környezet védelmét célzó közös
cselekvésre.
5.9.9.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a
környezetre káros tevékenységeket, és kerülje is el ezeket.
- Legyen képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is
figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét. Ne hagyja figyelmen
kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat.
- Részesítse előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat.
- Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára, melyekben hasznosítsa a
különböző tantárgyakban tanultakat.
- Legyen felkészülve arra, hogy érvelni tudjon a környezetvédő megoldások mellett.
- Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése.
Időkeret:
1-8.évf
2

9.évf
2

10.évf
2

11.évf
2

Témakörök

12.évf
2

13-14.évf
2

Tartalmak, tevékenységek

A természet és az emberi környezet - Ismertessük, és lehetőségeink szerint
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egymásra hatása

mutassuk be a környezetre káros anyagokat
és
tevékenységeket.
- Mutassuk be (pl. természetfilm
segítségével) az ember és természet
egészséges együttélését.
Természeti erőforrásaink védelme
- A gyakorlatban szervezzünk természeti
környezetet védő tevékenységeket, akciókat.
- Mutassuk be az újrahasznosítható anyagok
sokszínű felhasználhatóságát.
Ipari termelés és a környezet védelme
- A tanulók adjanak számot az iskolában
tanultak felhasználásával arról, hogy miként
tudnának
segíteni
környezetük
megóvásában.
’Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan’ - Ismertessük a környezetkímélő életmód
előnyeit úgy egyéni, mint a közösségre
gyakorolt hatása alapján.

5.9.10 Pályaorientáció
A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések
révén biztosítják a képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek
megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik
megfelelő foglalkozást és pályát.
A különféle szakkörökön, önképző körökön képessé válhatnak arra, hogy a számukra
megfelelő pályaválasztásuk érdekében megtegyék a szükséges erőfeszítéseket.
A pályaválasztáson túl egyben felkészülhetnek a választott életpályára is.
5.9.10.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Tudatosuljon a diákokban a pálya és a személyiség valamint a képességek és az
adottságok összhangja.
- Tudja összehasonlítani az egyes pályák szakmai, ergonómiai elvárásait, jellemzőit.
5.9.10.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, ismerje saját
képességeit.
- Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit.
- Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban.
- Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat.
- Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit, alakítsa ki a megfelelő
kommunikációs stílust.
- Tudatosuljon benne, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is
van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek.
- Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával, hivatásával kapcsolatban,
munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről.
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Időkeret:
1-8.évf
2

9.évf
2

10.évf
2

11.évf
2

Témakörök
Tevékenységek és szakmák jellemzői

Különféle életpályák bemutatása
A munka világa és jellemzői
Továbbtanulási lehetőségek

12.évf
2

13-14.évf
2

Tartalmak, tevékenységek
- Mutassuk be a különféle szakmákat és a
betöltésükhöz szükséges képességeket,
adottságokat,
ergonómiai
elvárásokat.
- Önismereti teszt segítségével mérjük fel a
tanulók személyiségjellemzőit, érdeklődési
körét
és
ehhez
kapcsolódóan
a
pályaválasztási lehetőségeit.
- Mutassuk be, milyen pályaválasztási
dokumentumok léteznek és azok hogyan
használhatók.
- Ismertessük és gyakoroltassuk az
álláskeresés (bemutatkozás, interjú, pályázat
írás stb.) különböző technikáit.
- Mutassuk be, hogy a folyamatos tanulás,
az újabb képzettség megszerzése mennyiben
segíti a pályamódosítást, és munkanélkülivé
válás esetén az újbóli elhelyezkedést.

5.9.11 Gazdasági és pénzügyi nevelés
A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismerésére a kollégium
megfelelő helyet és lehetőséget biztosít a tanulók számára.
Működése egyben megfelelő példát mutat arra, hogy miként kell és szabad a javakkal
ésszerűen gazdálkodni, a fogyasztás szerkezetét a lehetőségekhez viszonyítva megfontolt
módon kialakítani.
Az egyéni és közösségi érdekek jól összehangolhatók a diák-önkormányzati munka révén.
Gyakorolhatók a döntés és a felelősség egymásra hatásából adódó helyzetek.
5.9.11.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Ismerje meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit.
- Legyen tisztában az otthoni pénzügyi lehetőségekkel, korlátokkal.
- Tanulja meg a különféle pénzkezelési technikákat.
5.9.11.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Ismerje a társadalmi, gazdasági problémák kialakulásának okait.
- Tanulja meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit.
- Tudja alkalmazni a pénzkezelés különböző technikáit.
- Tudatosuljon benne a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, illetve
megszerzésének eszköze.
- Legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával és
veszélyeivel.
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Időkeret:
1-8.évf
2

9.évf
2

10.évf
2

11.évf
2

Témakörök

12.évf
3

13-14.évf
3

Tartalmak, tevékenységek

A gazdaság működésének alapjai

- Példákon keresztül ismertessük, milyen
problémák adódhatnak a társadalomban a
helytelen gazdálkodás miatt és ezek milyen
következményekkel járnak.
- A helyes családi gazdálkodás bemutatása
különféle családszerkezetben.
- Mutassuk be a munkával szerzett
jövedelem és az ebből finanszírozható
javak, szolgáltatások összefüggéseit.
- Ismertessük és a lehetőségeknek
megfelelően gyakoroltassuk a banki
műveleteket (csekk kitöltése, bankkártya
használata, pénzátutalás stb.).
- Ismertessük a vállalkozás lényegét,
alapvető formáit és a működési módjukat.
- Példákon keresztül mutassuk be, mit jelent
a kockázatelemzés, a kockázatvállalás, miért
van ennek jelentősége, és melyek a
veszélyei.

A családi gazdálkodás
Munka, fogyasztás és gazdálkodás
Pénzkezelés technikái

Vállalkozás és kockázat

5.9.12 Médiatudatosságra nevelés
A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok.
A diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és
hagyományos médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát.
A médiatudatosságra nevelés során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás
kialakításának és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály
számára.
5.9.12.1 Fejlesztési követelmények 1–8. évfolyam
- Tudjon különbséget tenni a médiatartalmak között.
- Ismerje a reklám szerepét, jelentőségét, előnyeit és veszélyeit.
- Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és
egyéb online média nyújtotta lehetőségeket.
5.9.12.2 Fejlesztési követelmények 9–14. évfolyam
- Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához.
- Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására.
- Ismerje a reklám hatását a fogyasztásra.
- Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és
egyéb online média nyújtotta lehetőségeket.
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- Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és
felhasználásának szabályait.
- Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet,
számítógépes játékok) és egyéb veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek.
Időkeret:
1-8.évf
1

9.évf
1

10.évf
1

11.évf
1

Témakörök

12.évf
1

13-14.évf
1

Tartalmak, tevékenységek

A média társadalmi szerepe

- Ismerkedés a hagyományos médiával a
különféle folyóiratokon, kiadványokon
keresztül.
- Az elektronikus médiák (internetes
ismeretterjesztő oldalak, e-book stb.)
használatának gyakorlása.
A reklám és a fogyasztás összefüggése
Reklámok
céljainak,
hatásainak
bemutatása különféle (pozitív és negatív)
példákon keresztül.
A médiatartalmak és a valóság összefüggése - Jogszabályok, etikai előírások ismertetése
a hagyományos média és az internet
használat esetében.
Az internet használatának szabályai, a Gyakoroltassuk
különféle
ismeretek
helyes etikai magatartás és felelősség
hozzájutásának módjait az internetes
keresők segítségével.
Az
adatbiztonság
szabályainak,
megteremtési lehetőségeinek ismertetése.
A számítógép, az internetfüggőség veszélyei - Az internet- és játékfüggőség kóros
hatásainak bemutatása.

5.9.13 Pályaorientáció
Tanulóink egy része /szakmunkástanuló/. Feladat az ő esetükben, hogy a szakmájukkal
kapcsolatos ráhangolódást, megerősítést a tanároktól is megkapják.
-

-

Gondoskodni kell, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
előadóinak meghívásával a lehetséges és esetleges átképzési lehetőségeket
megismerjék.
Az egyetemre, főiskolára jelentkezők esetében a felvételi statisztikák elemzése napi
feladat, hogy minél nagyobb eséllyel tudjanak diákjaink jelentkezni a felsőoktatásba.
A helyi felvételi előkészítők számbavétele
Az egyetemek levelező előkészítői
Az érettségi utáni V., VI. évfolyamok
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A fentiekkel is összefügg, de az igények és lehetőségek is megkövetelik, hogy tanulóink
egy részénél növeljük a továbbtanulás esélyét, míg a másik részénél a munkába állást
segítjük.

5.9.14 Szabadidős foglalkozások
E foglalkozásoknál jelentős szerepük van a kulturális, a sport, az egészséges és kulturált
életmódra nevelést megvalósító tevékenységeknek.
A szabadidős tevékenységek módot és lehetőséget nyújtanak az önkiszolgáló képességek
fejlesztésére.
A fokozatosság elvének figyelembevételével fejlesztjük a tanulók befogadóképességét,
amelyek közé honismereti, ének-zene, vizuális, irodalmi stb. képességek tartoznak. Ez
segít abban, hogy a tanulók érzelmileg tartalmasabbak, kiegyensúlyozottabbá váljanak,
mely a kulturált életmód kialakításának egyik alapvető feltétele.
A kollégiumi csoportfoglalkozások, illetve a szabadidős tevékenységek tartalmi
kidolgozásánál, szervezésénél fontos szempont, hogy pozitív módon formáljuk diákjaink
természeti környezethez való viszonyát.
A kollégium tevékenység-rendszerének kialakításánál fontos tényező, hogy a tanulók az
iskolai szellemi leterheltséget követően megtalálják a megfelelő lehetőségeket a
regenerálódásra, a másnapi sikeres felkészülésre, a változatos ismeretszerzésre, valamint a
kulturált szórakozásra.
Kulturális nevelés:
Ez a nevelési terület átfogja a kollégiumi élet minden mozzanatát. A kulturális nevelés és
tevékenység szorosan kapcsolódik a tanulmányi munkához, a szabadidős
foglalkozásokhoz, az etikai, környezeti, művészeti, világszemlélettel összefüggő
értékekhez.
A szabadidő tartalmas eltöltéséhez minél változatosabb és színvonalasabb tevékenységek
lehetőségét teremtjük meg:
¾ rendezvényszervezés,
¾ színházszervezés,
¾ hagyományőrzés, hagyományteremtés,
¾ klub működtetése,
¾ könyvtári munka,
¾ irodalmi színpad,
¾ társastánc.

5.10

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének elvei

5.10.1 Biztosítanunk kell:
-

az SNI tanulók beilleszkedését és együtt haladását a többi tanulóval,
a szakértői bizottság által megjelölt pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat
be kell építeni az egyéni foglalkozásokba,
a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesítését, alkalmazását,
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-

együttműködést
gyógypedagógussal,
logopédussal,
pszichológussal, iskolaorvossal, védőnővel.

gyógytestnevelővel,

5.10.1.1 Fejlesztési feladatok látássérült tanulók esetén:
-

a tanulók legyenek tisztában a gyengén látásból fakadó fokozott baleseti
veszélyekkel,
az egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénikus
tevékenységek elsajátítása, a szem védelme,
felkészítésük az ép látásúakkal való kapcsolatépítésre, a közösségbe való
beilleszkedésre,
megfelelő tanulási környezet kialakítása,
az önállósság iránti igényük fejlesztése, elsősorban az önkiszolgálás, a
mozgás és a tájékozódás terén,
az elérhető pályák megismertetése, ezek iránti érdeklődés felkeltése,
az akarati tulajdonságok erősítése a látássérülés hátrányainak leküzdéséhez.

5.10.1.2 Fejlesztési feladatok hallássérült tanulók esetén:
-

önállóságra nevelés,
vizuális csatornák kiemelt fejlesztése,
életmódjuk, életvitelük alakítása, kommunikációs lehetőségek fejlesztése,
reális pályaválasztás előkészítése,
korszerű technikák alkalmazása – számítógép, vizuális eszközök.
utasítások írásban történő kiadása,
a pedagógus győződjön meg arról, hogy érti-e őt a tanuló.

5.10.1.3 Fejlesztési feladatok beszédben akadályozott tanulók esetén:
-

erősödjenek pozitív személyiségjegyeik, alakuljon ki önismeretük, fejlődjön
önbizalmuk és kudarctűrő képességük,
kapcsolattartás a logopédussal.

5.10.1.4 Fejlesztési feladatok mozgáskorlátozott tanulók esetén:
-

önállóságra nevelés, lehetőség szerint,
az önálló életvitel kialakulását segítő módszerek, eljárások megkeresése,
a tanulók egészséges énképének, önbizalmának kialakítása,
kudarctűrő képességük növelése,
az elérhető pályák megismertetése, ezek iránti érdeklődés felkeltése,
az akadálymentes közlekedés, a megfelelő mozgás- és élettér biztosítása,
kapcsolattartás a gyógytestnevelővel.
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5.10.1.5 Fejlesztési feladatok enyhe értelmi sérült és autista tanulók esetén:
-

jelenlegi és jövőbeli szociális szükségletek és társadalmi életlehetőségek
kialakítása
a tanuló kapcsolatainak erősítése kortársaival,
céltudatra és önállóságra tegyenek szert, dönteni is képesek legyenek,
szociális-kommunikációs készségeik fejlődjenek, azokat megfelelően tudják,
használni,
a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kialakítása és
megerősítése,
kapcsolat a speciális szakiskola gyógypedagógusaival.

5.10.1.6 Fejlesztési feladatok tanulásban akadályozott (diszlexia, diszgráfia,
(diszkalkulia) tanulók esetében
-

kudarctűrő képesség növelése,
önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása,
gyógypedagógiai segítség,
speciális módszerek, egyéni sajátosságokhoz igazított segítő technikák
alkalmazása
kapcsolattartás a gyógypedagógussal.

5.10.2 A tehetséggondozás elvei
Tanulóink kapjanak olyan motívumokat:
-

melyek felkeltik bennük a megismerés és a felfedezés vágyát,
melyek nemcsak kötelességteljesítés érzéseként, hanem belső igényként
jelentkeznek.

Kollégiumunkban olyan szervezeti és módszertani megoldásokat kell alkalmaznunk,
melynek segítségével mélyebben megismerhetjük diákjaink képességeit, érdeklődési
körüket. Anyagi lehetőségeink szerint, igyekszünk támogatni azon tehetséges tanulóinkat,
akiknek képzésére, továbbfejlesztésére nincsen lehetőség a kollégiumban.(PLD:
hangszertanulás, önvédelem, mozgásművészet).

5.10.3 A felzárkóztatás elvei
-

törekednünk kell arra, hogy a tanulóink között meglévő képességbeli
különbséget kezelni tudjuk,
folyamatosan segítenünk kell a tanulásban lemaradt diákokat, biztosítva annak
a lehetőségét, hogy megtanuljanak tanulni, elsajátítsák választott szakmájukat,
és eredményesen fejezzék be középiskolai tanulmányaikat.
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5.10.4 A pályaválasztást, az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei
-

-

elő kell segítenünk, hogy diákjaink az egyes szakmákat, hivatásokat,
álláskereső technikákat megismerve tudatosan készüljenek a pályaválasztásra,
a továbbtanulásra és a munkába állásra,
törekednünk kell arra, hogy érdeklődésük elmélyedjen, képességeik
megszilárduljanak és fejlődjön önismeretük,
törekednünk kell arra, hogy az önálló életkezdéshez szükséges gyakorlati
ismereteket mind szélesebb körben megismertessük diákjainkkal.

5.11

Az Arany János Kollégiumi Program

5.11.1 Bevezetés
Az Arany János Kollégiumi Programban (továbbiakban AJKP) a kollégiumi
alapprogramban megfogalmazott célkitűzések teljesítése mellett további, a jelen
mellékletben meghatározott követelményeknek kell megfelelnünk.
A feladattervező alkalmazásával elkészítjük a saját éves munkatervünket az AJKP-ban
érintett tanulóinkra, kollégiumi csoportokra, tanári és nevelői tevékenységekre,
intézményszervezésre és intézményvezetésre, valamint az intézmény fejlesztésére
vonatkozóan.
Az érettségi megszerzéséig, meghatározott pedagógiai elvek és fejlesztési tevékenységek
alapján, folyamatosan támogatjuk az AJKP-ban résztvevő tanulóinkat. Az AJKP első
évében a tanulók a középiskolai tanulmányaikat a kollégiummal szorosan együttműködő
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondi – Széchenyi
Tagintézményében egyéves, AJKP előkészítő osztályában folytatják.
Az AJKP előkészítő évét elvégző diákok valamennyien nappali tagozatos, érettségire
felkészítő középiskolai osztályban tanulnak tovább az integráló pedagógiai gyakorlat
alapján úgy, hogy az egy osztályban tanuló AJKP-s tanulók létszáma nem haladhatja meg
az osztálylétszám 30%-át.
Az AJKP célja, hogy a kollégiumok által alkalmazható eszközrendszer segítségével
biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél nagyobb arányban tanulhassanak eredményesen
nappali tagozatos, érettségit adó középiskolai osztályokban és ennek eredményeképpen
minél nagyobb arányban folytathassák iskolai pályafutásukat a felsőoktatásban azoknak a
szülőknek a gyermekei, akik megfelelnek a programba bekerülés jogszabályi feltételeinek.
Felelősséget vállalunk azért, hogy az AJKP-ba bekerülő tanulókat – AJKP előkészítő év
esetén egyéves felkészítő munkát követően - szakközépiskolába vagy gimnáziumba
beiskolázzák, és a program keretében nappali tagozatos osztályokban érettségi
bizonyítványhoz segítsük őket, valamint közösen készített karriertervvel támogassuk az
érettségi utáni továbbtanulást valamely felsőoktatási intézménybe, vagy szakmaszerzést
(technikusi vizsgát), illetve a sikeres belépést a munka világába.
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Fokozott erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy az AJKP jelentős mértékben
hozzájáruljon a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve rászoruló gyermekek társadalmi
felemelkedéséhez.

5.11.2 Az AJKP és a kollégiumi pedagógiai program

5.11.2.1 Az AJKP-ra épülő helyi kollégiumi pedagógiai program elkészítése
A programban résztvevő tanulók sikeres tanulmányi előmenetele, szociális hátrányainak
csökkentése, kulturális javakhoz való hozzáférése érdekében a támogató eszközrendszert
és a szolgáltatásokat a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium pedagógiai
programjában kell rögzíteni a 9.3. pontjában felsorolt tevékenységek beépítésével.
Az egyes tevékenységek és szolgáltatások bevezetése és alkalmazása az évente
elkészítendő részletes feladatterv szerint történik.
5.11.2.2 A nevelőtestület
Az AJKP-ban résztvevő pedagógusok kiválasztásakor a kollégiumnak törekednie kell arra,
hogy az AJKP megvalósításába bevont pedagógusok képzettsége és kompetenciái
összességében alkalmasak legyenek az AJKP pedagógiai programban leírt széleskörű
pedagógiai tevékenységrendszer megvalósítására.
Az AJKP keretei közötti pedagógiai tevékenységrendszer működtetéséhez szükséges
elvárások:
A kollégium nevelőtestülete
a. elfogadja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat; törekszik arra, hogy
egyénileg felmérje, megismerje, értelmezze és kielégítse szociális, kulturális, és
mentális igényeiket szükségleteiket, képes a tanuló szüleivel/gondviselőjével és a
tanulóval alkotó együttműködésre mindezen törekvések teljesülése érdekében,
b. elfogadja, hogy a heterogén tanulócsoportok optimális, az egyéni fejlődést is
elősegítő környezetet jelentenek a diákok számára és ennek megvalósítása
érdekében összpontosítja képességeit,
c. kész a kollégiumi nevelés, tanulás szociális közegének megismerésére; képes
hatásainak értelmezésére és a szociális, pedagógiai befolyásolási lehetőségek
kiaknázására a segítő partnerekkel együttműködve,
d. jól felkészült saját tantárgyában vagy műveltségterületén, képes komplex
műveltségterületi tanulói fejlesztő tevékenységekben gondolkodni, és látni a
célok, a tartalom és a tanulásszervezés, valamint eredmények közötti
összefüggéseket,
e. érti, elfogadja az AJKP és a kollégiumi pedagógiai program prioritásait: ismeri és
érti a személyre szabott nevelési szemléletmódot, vagy törekszik megismerésére,
annak elfogadására,
f. törekszik a személyre szabott nevelés gyakorlati megvalósítására, a nevelés
tervezésében, megvalósításában, képes a tanulók egyéni fejlődési igényeire építve
a tanulókat önálló, felelős fejlesztő tevékenységekre, tudáskonstruálásra
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g.

h.
i.

j.

ösztönözni; ismeri, érti a különböző szervezési módok lehetőségeit és korlátait,
nem azonosítja a személyre szabottságot az egyéni munkával; képes kooperatív
tanulásszervezés ösztönzésére, irányítására, törekszik a fejlesztő értékelés
alkalmazására,
kész a belső együttműködésre, kész együttműködni a munkájukat támogató és az
AJKP-ban érintett szakemberekkel, különösen a mentorral, szociális munkással,
mentálhigiénés szakemberrel, gyermekvédelmi szakemberrel, pszichológussal,
továbbá a szülőkkel és a csoport vagy tanuló szűkebb társadalmi környezetével,
kész az önértékelésre, nyitott mások értékelő visszajelzésére, képes a reflexiók
alapján változtatni nézetein és gyakorlatán,
pedagógiai kihívásként értelmezi a programban való részvételt, érdeklődik a
pedagógus szakmában felmerülő új megközelítések, új módszerek iránt, kész
ezekről párbeszédet folytatni és saját gyakorlatában kipróbálni,
a programhoz való csatlakozásakor részt vesz egy érzékenyítő alapképzésen és
rendszeresen továbbképzéseken.

Szükséges az egyes tevékenységek és támogatások éves tervezése során a megfelelő
képzettségű és kompetenciájú humánerőforrás-igény áttekintése és a szükséges
fejlesztések érdekében azonnali intézkedések megtétele.
5.11.2.3 Csoportszervezés
A kollégium az AJKP-ba felvett tanulókat különböző módon szervezheti kollégiumi
csoporttá, illetve foglalkozási csoportokba az alábbiak szerint:
a. az AJKP azonos évfolyamán tanulókból kialakított csoport,
b. az AJKP különböző évfolyamain tanulókból kialakított kollégiumi csoport,
c. az AJKP-ba felvett tanulók olyan foglalkozási csoportokba is szervezhetők,amelyekben a kollégium nem AJKP-s tanulóival együtt vesznek részt.
Az Arany János Kollégiumi Program tanulóinak csoportba sorolásánál az előkészítő 9.
évfolyam esetében a kétnevelős (homogén) csoportot alakítunk ki. A felsőbb
évfolyamokon pedig, az egynevelős integrált (heterogén) csoportszervezést tarjuk
eredményesnek.
5.11.2.4 Együttműködés
Feladatunk olyan kapcsolatrendszer megteremtése és működtetése a programban érintett
minden szereplő részvételével, amely az AJKP valamennyi folyamatának, sikeres,
hatékony működésének alapvető feltétele. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy az
alapprogramban meghatározott valamennyi pedagógiai tevékenységet partnerszemléletű
együttműködés hassa át.
Az együttműködés területei:
1. együttműködés a fejlesztésben résztvevők között,
2. együttműködés a családdal,
3. együttműködés a programot alapvetően megvalósító kollégiumi nevelőtanárok és
középiskolai tanárok között,
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4. együttműködés az intézményi önkormányzatiság szintjein – tanulók,
pedagógusok, dolgozók közvetlen részvétele,
5. együttműködés általános iskolákkal, továbbá más középiskolákkal és
kollégiumokkal,
6. együttműködés szakmai szolgáltatókkal és szakszolgálatokkal,
7. együttműködés a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálattal,
8. együttműködés a területileg illetékes gyermekvédelmi szakellátó rendszerrel,
9. együttműködés települési önkormányzatokkal,
10. együttműködés nemzetiségi önkormányzatokkal,
11. együttműködés civil szervezetekkel,
12. együttműködés nemzetközi partnerekkel,
13. együttműködés a fenntartóval.

5.11.3 Az AJKP fő folyamatai, a folyamatok céljai, indikátorai,
működtetése során megvalósítandó tevékenységek,
tevékenységcsoportok
A 9.7.3.1. – 9.7.3.9. pontokban foglalt fő folyamatok együttesen és komplex
alkalmazásban az AJKP céljainak elérését biztosítják.
A fő folyamatokban meghatározott tevékenységcsoportokra vonatkozóan rögzített célok
elérése érdekében a tevékenységek tervezésénél figyelembe vesszük a helyi
sajátosságokat, valamint a tevékenységek megvalósítása során folyamatos fejlesztéssel
biztosítjuk e tevékenységek hatékonyságát.
Az intézményünk igazodik a célok elérését mérhető módon megjelenítő indikátorokhoz.
Az egyes indikátoroktól való eltérés kizárólag az AJKP központi irányítója által kijelölt
szakmai háttértámogatást nyújtó szervezet egyedi mérlegelése alapján történhet.
Az alábbiakban leírt tevékenységek rendszerszemléletű, komplex alkalmazása
intézményünk fejlesztése érdekében követelmény. A tevékenységek részletes tervezése az
AJKP programban résztvevő mentor segítségével történik.
A tevékenységek céljainak elérését, az indikátorok teljesülését az Nkt.-ban foglaltaknak
megfelelően évente értékelni kell.
Az intézményi és programszintű helyesbítő tevékenységek meghatározása érdekében a
program előrehaladásának felmérését szolgáló vizsgálatok megállapításait is figyelembe
kell venni. A program előrehaladását szakmai monitor vizsgálja az intézménnyel
együttműködve, a szakmai háttértámogatást nyújtó szervezet megbízásából, az intézményi
és programszintű szabályozó tevékenységek meghatározása érdekében.

5.11.3.1 A tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata
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Cél: Olyan beiskolázási intézményi stratégia megalkotása, amelybe foglalt tevékenységek
végrehajtásának eredményekképpen az intézmény a tanulót és szüleit eléri, és kellő
motivációt képes kialakítani a leendő partnerekben a programba való belépéshez.
Célindikátor: Cél az egy évben maximálisan felvehető tanulólétszám felvétele, de annak
eléréséig is törekednie kell a kollégiumnak arra, hogy legalábbis növekedjen a megelőző
évhez képest a programba jelentkezett tanulók száma.
A tanulók felkutatására, beiskolázására irányuló stratégia kidolgozása és az arra épülő
program működtetése érdekében végzett tevékenységek:
a) stratégia készítése,
b) a motiváció érdekében végzett tevékenységek,
c) kapcsolati háló kiépítése és működtetése intézményi szinten a szülőkkel, általános
iskolákkal, középiskolákkal, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal,
gyermekvédelmi szakellátó rendszerrel, önkormányzatokkal, nemzetiségi
önkormányzatokkal, munkaügyi szervezetekkel, civil szervezetekkel stb.,
d) szükség szerint kapcsolati háló kiépítése személyi szinten az érintett családokkal,
tanulókkal,
e) az intézmény sokoldalú bemutatása az érintett tanulóknak, családjaiknak,
f) kapcsolattartás a fenntartóval.
5.11.3.2 Felkészítés folyamata az AJKP-ban való részvételre
Cél: Részvétel a középiskolai életre való felkészítésben, olyan tevékenységek tervezése és
megvalósítása, amelyek - együttműködésben a tanuló családjával és általános iskolájával az AJKP előkészítő évre, illetve nyelvi előkészítő évre vagy kéttannyelvű középiskola 9.
évfolyamára készítenek fel az általános iskolai tanulmányok befejező szakaszában, illetve
az AJKP első évében.
Célindikátor: A megelőző évekhez képest nő a tanulók és családjaik ismerete a
programban történő részvétel feltételeiről, a programban résztvevő 9. évfolyamos tanulók
iskolai sikerességét jelző folyamatokban pozitív irányú változás tapasztalható.
Akár már az általános iskolai tanulmányok időszakában, de az AJKP első évét megelőző
nyáron feltétlenül a középiskolai életre való felkészítés támogatása érdekében végzett
tevékenységek:
-

A 8. osztályos tanulók beiskolázása során, megkeressük a program iránt
érdeklődő 7. osztályos tanulókat is, akik számára játékos feladatokat
állítunk össze, ezzel is segítve a következő évi beiskolázás sikerességét.

-

a tanuló felkészítése, tanulmányi, kulturális, mentális szempontból
pedagógiailag tervezett foglalkozások, ill. egyéb más formák keretében a
családokkal együttműködve.

Cél: Olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek a tanuló családjával és a
leendő/jelenlegi középiskolával együttműködésben az előkészítő év időszakában a
kollégiumban folynak, és az érettségit adó középiskolai tanulmányokra készítenek fel.
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Célindikátor: Az AJKP előkészítő évfolyamon tanulmányait folytató tanulók mindegyike
beiratkozik középiskolába, vagy folytatja középiskolai tanulmányait.
Az AJKP előkészítő évfolyamon végzett tevékenységek:
-

pályaorientáció: integrált osztályokba történő átvétel koordinálása és
támogatása,
a célzott középiskola felvételijére való felkészülés támogatása,
stabil élet- és napirend kialakítása.

5.11.3.3 A bemeneti mérés folyamata
Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely megalapozza a tanuló fejlesztése érdekében
végzett pedagógiai munka tervezését.
Célindikátor: Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések-értékelések
elvégzése, melyek eredményei 100%-ban beépülnek az egyéni fejlesztési tervekbe.
A programba belépő tanuló komplex (szociális, kulturális, kompetencia, mentális és
tanulmányi) helyzetének, igényeinek felmérése:
a) mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása,
b) az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával mérések
elvégzése,
c) az értékelési eredmények alapján a fejlesztési szükségletek azonosítása.
5.11.3.4 Az egyéni fejlesztés folyamata
Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanuló egyéni szükségleteihez igazodó
fejlesztésben részesül.
Célindikátor: A tanulók egyéni fejlesztési terveiben megfogalmazott összes cél a
csoportra vetítetten legalább 80%-ban teljesül.
Az egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása a kollégiumi csoportvezető nevelőtanár
koordinációjával, a tervezett fejlesztésbe bevont partnerek közreműködésével, valamint
további kollégiumi nevelőtanárok, középiskolai tanárok, szükség esetén további
szakemberek, továbbá a tanuló és a szülő bevonásával történik. Az így kialakított terv
alapján az egyéni fejlesztés megvalósítása és értékelése érdekében végzett tevékenységek:
a) egyéni fejlesztés eljárásrendjének megalkotása és működtetése,
b) ütemterv készítése az egyéni fejlesztési terv kialakításához,
c) egyéni megállapodás a tanulók tanulmányi és egyéb céljairól,
d) egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása, a tehetségfejlesztés érdekében; a
tervek megvalósulásának érdekében differenciált tanulásszervezés,
e) folyamatos visszajelzés a tanuló egyéni haladásáról és a továbblépés lehetséges
irányairól (egyéni fejlesztési tervek és napló, szöveges értékelés, számszerű
eredmények),
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f) az egyéni fejlesztési tervek alapján szervezett tantárgyi képességfejlesztő programok.
5.11.3.5 Az egyéni fejlesztés eszközrendszere
Cél: Olyan eszközrendszer biztosítása, amely a tanuló egyéni fejlesztését szolgálja.
Célindikátor: Az egyéni fejlesztési naplóban, az eszközrendszerben rendelkezésre álló
támogatások igénybevétele 100%-ban nyomon követhető.
Az e rendeletben meghatározott valamennyi pedagógiai tevékenység területen - többek
között a kollégiumi foglalkozások keret-tervében foglalt témakörök esetében is - a
kompetencia alapú fejlesztést és az esélyegyenlőséget elősegítő tevékenységek:
a) az alapprogramban meghatározott kompetenciák fejlesztése,
b) tanulási motivációt fejlesztő tevékenységek,
c) előítéletek kezelése,
d) multikulturális tartalmak közvetítése,
e) identitás artikulálása és erősítése,
f) kortárssegítés,
g) tanári patrónusi rendszer működtetése,
h) önismeret és mentálhigiéné,
i) a tanulói önkormányzatiság kialakítása, erősítése.
5.11.3.6 Pedagógiai környezet
Cél: Olyan pedagógiai környezet megteremtése, amely környezetben a tanuló fejlődése a leghatékonyabb módon folyik.
Célindikátor: A tanulók több mint 50%-a javít az előző félévi tanulmányi
átlageredményén, vagy a 9.2.3. pontban foglaltak szerint szervezett csoport összesített
átlaga meghaladja az előző félévi átlageredményét, mindaddig, amíg el nem éri a 3,5-et,
amit tartani kell az érettségi időpontjáig.
Inkluzív pedagógiai környezet megteremtését szolgáló módszertanok, valamint a tanuló
egyéni és csoportos felkészülését támogató tanulásszervezési keretek alkalmazását
támogató tevékenységek:
a) kooperatív alapelvek mentén szerveződött tevékenységek (csoportfoglalkozáson,
csoportfoglalkozáson kívül, kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek
keretében),
b) projektmódszer alkalmazásával szerveződő tevékenységek (csoportfoglalkozáson,
csoportfoglalkozáson kívül),
c) tevékenységközpontú tanulási és tanítási eljárások,
d) drámapedagógia eszközrendszerének alkalmazása,
e) családlátogatás,
f) mentálhigiénés műhelyek megfelelő szakemberek bevonásával.
5.11.3.7 A tanulói mérés és értékelés folyamata
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Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely során a tanulói teljesítmény mérése és értékelése a
tanuló fejlesztését szolgálja.
Célindikátor: Olyan, az intézményben kifejlesztett vagy adaptált mérések és értékelések
elvégzése minimum évente egy alkalommal, amelyek eredményei 100%-ban beépülnek az
egyéni fejlesztési tervekbe.
A tanuló értékelése, az értékelésről történő visszajelzés minden esetben szükséges
valamennyi érintett partner számára. A kompetencia alapú fejlesztés elengedhetetlen
eszköze az egyéni képességek feltérképezése, a fejlesztési törekvések kiértékelése, sőt a
fejlesztésben résztvevők bevonása az értékelés továbbfejlesztésének folyamatába. Ez
biztosítja a fejlesztés számára minél inkább felhasználható, a fejlesztésben résztvevők
számára érthető visszajelzéseket. Minden tanévben (szeptember-október hónapban)
megtörténik az előkészítő évfolyam mérése, melynek eredménye a tanulókkal, és az
érintett pedagógusokkal ismertetésre kerül. A mérés eredményének következtetését,
nevelőtestületi értekezleten vonjuk le.
A tanuló értékelése, az értékelésről történő visszajelzés tevékenységei:
a) mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása,
b) a mérési rendszer eljárásrendjének kialakítása és rögzítése az intézmény e
rendeletben szereplő, tanévenként elkészítendő feladatterv mellékleteként,
c) az intézmény által kifejlesztett, vagy adaptált mérőeszközök használatával, rögzített
eljárásrend szerint a mérések elvégzése:
ca) kulcskompetenciák és kognitív ismeretek egyéni, intézményi és országos
standardokkal is összevethető mérése,
cb) a tanuló szociális helyzetének felmérése,
d) az értékelési eredmények alapján a támogatási, fejlesztési igények és szükségletek
azonosítása,
e) hatékony tanulómegismerési technikák alkalmazása (spontán és tudatos, pl.: interjú,
kérdőív, megfigyelés, dokumentumelemzés),
f) a tanulók és családjaik bevonásával a mérésekkel összefüggő visszajelzési rendszer
kialakítása, fejlesztése.
5.11.3.8 Pályaorientáció
Cél: Olyan folyamat kialakítása és működtetése, amely a tanuló irányultságának megfelelő
életpálya sikeres építését szolgálja.
Célindikátor: A programban tanulók legalább az érettségit megelőző két tanévre
rendelkeznek karriertervvel - célokkal, azok elérését szolgáló tevékenységekkel -, mely
célokat minden tanuló eléri az érettségi időpontjáig.
A programban tanuló diákok jól ismerik a választott szakma, pálya jellegzetességeit. A 11.
évfolyamtól kezdődően, a tanulóink tanulmányi eredményétől függően, támogatjuk a „B”
kategóriás jogosítvány, valamint a középfokú nyelvvizsga megszerzését. (Az intézmény
támogatási szabályzata alapján) Tanári segítséggel, egyéni célokat határozunk meg,
karriertervet készítenek, mely a 11. évfolyam kezdetétől az érettségi vizsgáig tart.
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A továbbtanulási és munkavállalási célok kijelölése érdekében a tanuló két tanévvel az
érettségi előtt a nevelésében érintettekkel közösen karriertervet készít az egyéni fejlesztési
terv keretei között, mellyel összefüggésben megvalósítandó tevékenységek:
- karrierterv készítése a célok, részcélok rögzítésével,
- karrierterv céljainak elérését szolgáló tevékenységek megvalósítása,
- karrierterv értékelése és korrekciója.
5.11.3.9 Az AJKP folyamatos fejlesztése
Cél: Olyan folyamat kialakítása, amely az intézményben megvalósított AJKP alapú
kollégiumi program fejlesztését szolgálja.
Célindikátor: Folyamatosan nagyobb az intézménybe jelentkezők száma, mint a felvehető
maximális létszám. Folyamatosan nő a programba felvettek száma az évente meghatározott
évfolyamonkénti maximális létszámig. Érettségit szerez az AJKP keretében a programban
résztvevő, az utolsó tanévig eljutó tanulók minimum 90%-a. A programban részt vevő
diákok legalább 15%-a középfokú nyelvvizsgát tesz, valamint jogosítványt szerez és
számítógép-kezelői tanfolyamot teljesít.
A programban végzett diákok körében öt év átlagában számítva növekszik a felsőoktatási
intézményekbe felvett diákok aránya, legalább az 50% eléréséig.
A program folyamatos fejlesztése érdekében intézményen belüli és intézmények között
végzett tevékenységek, melyek kiterjednek a program tervezésére, folyamatos belső
ellenőrzésére, értékelésére és a tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztésére:
a) az AJKP fejlesztési stratégia és eszközrendszer (humánerőforrás, szabályozás,
tevékenységek) kialakítása és működtetése,
b) évente készítendő feladatterv részeként programfejlesztési feladatok meghatározása,
c) a mentori beszámolók, a monitori visszajelzések és a program előrehaladásának
értékelését szolgáló tevékenységek hasznosítása a programfejlesztés érdekében,
d) a horizontális tanulás működtetése a programban részt vevő intézmények között és az
intézményben futó programon belül az intézményfejlesztés érdekében (többek között
a jó gyakorlatok leírása, adaptálása, fejlesztő csoportok működtetése a programban
részt vevő intézményen belül és intézmények között),
e) a programban keletkező adatok visszacsatolása a programfejlesztés folyamatába.

5.11.4 A programot megvalósító pedagógiai tevékenységek az egyes
évfolyamokon
5.11.4.1 Kulcskompetenciák fejlesztése az AJKP 9. előkésztő évfolyamán
I. Önálló tanulást segítő fejlesztés
Időpont: szeptember, október
Módszer: kooperatív, egyéni beszélgetés, tanulási stílus, motiváció felmérése
Cél: megismerni a tanuló tanulási és magatartási zavarait, egyéni tanulási stílusát. Segíteni
a sikeres, személyre szabott tanulási technikák elsajátítását, erősíteni a tanulási motivációt.
Tartalmak: egyéni beszélgetések, teszt kitöltése, játékos feladatok, melyek a tanulók
önismeretét erősítik, erősségek és gyengeségek feltérképezése
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II. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
Időpont: mérések szeptember, október hónapban
Módszer: kérdőíves felmérés, kooperatív, interaktív óra,
Cél: Alapkészségek felmérése: matematikai műveleti sebesség mérése, szövegértés,
olvasási és írás készségek, olvasási képesség, szókincs fejlettségének mérése. Felkészítés a
9. évfolyamra, a középiskolás életvitelre.
Logikai készségek fejlesztése, helyesírási készség, kommunikációs készség fejlesztése,
szövegértés.
Tartalmak:
játékos
problémamegoldás
nyelvi
kommunikációs
gyakorlatok,
szókincsbővítés, mesék, tanulságos történetek feldolgozása, eljátszása anyanyelvi játékok,
hallás utáni megértés folyamatos foglalkozások keretében: szókincs fejlesztés, szövegértés
fejlesztés, matematikai fejlesztő és fejlesztő pedagógusi foglalkozások keretében
III. Szociális kompetenciák fejlesztése
Időkeret: heti 1 alkalom pszichológusi foglalkozások keretében
Módszer: csoportmunka, kooperatív, tesztek, kérdőívek, kommunikációs gyakorlatok,
stressz kezelési technikák
Cél: reális énkép kialakítása, képes legyen másokkal együtt dolgozni, képes legyen mások
érzelmeit felismerni, társas kapcsolatait irányítani, legyen megfelelő a stílusa, ismerje az
etikett alapvető szabályait, kezelje érzelmeit, legyen kezdeményező, találja meg az
együttműködés és a versengés összhangját.
Tartalmak: fő kompetenciák fejlesztése: kommunikatív, együttélési, érdekérvényesítő
képességek fejlesztése. Viselkedési normák: személyes viselkedés (konfliktuskezelés,
üdvözlés, segítés másokon, asszertivitás, mérsékelt hangnem használata, testbeszéd,
viselkedéskultúra). Önmagával szembeni viselkedés (követelmények vállalása, etikus
viselkedés, érzelmek kifejezése, felelősség a tanulásban, kapcsolatokban.
Feladatokkal kapcsolatos viselkedés (kommunikáció feladatvégzés közben, tartós
figyelem, csoporton belüli aktivitás, mások előtti szerepvállalás. Környezettel szemben
tanúsított viselkedés (környezet megóvása, helyes étkezési szokások, közlekedés).
IV. Integrációt segítő programok
Időkeret: októbertől májusig heti 1 alkalom
Módszer: egyéni, társas, kiscsoportos
Cél: a különböző tevékenységi körökben való aktív részvétel, amely lehetővé teszi az
ismeretszerzést, mozgáskultúra kialakulását, kézügyesség fejlesztését, filmművészetben
való jártasságot, természettudományokba való bepillantást, motorikus, esztétikai készség
fejlesztését, a fizikai és az állóképesség javulását.
Tartalom: önálló alkotások létrehozása, tánc, csapatjátékok

V. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái
Időkeret: szeptembertől májusig
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Cél: a szaktanárokkal, kollégiumi nevelőkkel folyamatosan értékelni a tanulók fejlődését,
feltárni a hiányosságokat, a fejlesztési feladatok megtervezése és kijelölése.
Módszer: értékelő esetmegbeszélések, problémamegoldó fórumok, hospitálásra épülő
együttműködés.
Tartalom: szóbeli értékelés, egyéni fejlődési napló vezetése, esettanulmányok
VI. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása
Időkeret: októbertől májusig
Módszer: személyiségtesztek, pályaalkalmassági tesztek, egyéni beszélgetések, motiválás,
pályaválasztási börzéken való részvétel
Cél: megismerni a gyerekek irányultságát, segíteni a megfelelő iskolaválasztást,
megismertetni a lehetőségekkel, a követelményrendszerrel, mely képességeikkel
összhangban van.
Tartalom: pályaorientációs foglalkozások, továbbtanulásra felkészítő program

5.11.4.2 Kulcskompetenciák fejlesztése az AJKP 9. évfolyamán

I. A középiskolai életbe való integráció segítése
Módszer: kooperatív, project, egyéni, kiscsoportos
Cél: az iskolai környezetbe való sikeres beilleszkedés elősegítése, egyéni (pozitív énkép, a
fejlődés igénye, kreativitás) és társas kompetenciák (tolerancia, kooperatív képességek
fejlesztése, konfliktuskezelés)
Tartalmak:
x egyéni beszélgetések, az iskolában nehézséget okozó szituációk analizálása,
jegyzetek készítése kooperatív foglakozások, projectek (cél-és félelemfa készítése,
reális énkép kialakítása, erősségeink-gyengeségeink áttekintése)
x szituációs játékok (konfliktuskezelés bevezetése)
II. Tanulásmódszertan
Módszer: kooperatív, majd kiscsoportos
Cél: a tanulási stílusok felmérése, a hatékony tanulási technikák elsajátítása, a problémát
okozó kompetenciaterületekre koncentrálva egyéni, illetve együttműködésen alapuló
kiscsoportos fejlesztés, problémák megfogalmazásának képességfejlesztése
Tartalmak:
x kérdőív kitöltése és feldolgozása
x tanulási szokások, tanulási környezet, társas tanulás előnyei, hátrányai,
hatékonysága
x Problémás területek feltérképezése
x Társas segítségnyújtás és korrepetáló foglalkozások megszervezése
III. Önismeret
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Módszer: egyéni és kooperatív
Cél: a félévi eredmények tapasztalatainak tükrében önértékelés, belső harmóniára való
törekvés, önbizalom, a fejlődés igénye
Tartalmak:
- kérdőív kitöltése és feldolgozása (kudarckerülés, sikerorientáltság) – önismereti
játékok
- szituációs vagy drámajátékok
- tervezés, fejlődés útjai
IV. Életpálya-építési kompetenciák
Módszer: egyéni, kooperatív
Cél: helyzet meghatározás alapján alkalmasság a célok megfogalmazására, a megvalósítás
lépéseinek meghatározására és sorrendezésére, az idővel való gazdálkodásra, a
kockázatelemzésre és a kockázatok kiküszöbölésének módjára, az akadályok elhárítására.
Tartalmak:
x Hol járok most? –erősségek és gyenge pontok. Projectmunka (pl. álomhivatás
bemutatása: előkészületek, tervezés, kutatás, kivitelezés)
x Szituációs játékok a projecthez kapcsolódva (kockázatelemzés)
x Drámajáték (döntési kompetencia fejlesztése)
5.11.4.3 Kulcskompetenciák fejlesztése az AJKP 10. évfolyamán
I.

Életpálya-építési kompetenciák: a tudatos tervezés

Módszer: egyéni, kooperatív
Cél: a 9. évfolyam tapasztalatainak kamatoztatása, képesség a pillanatnyi körülmények,
lehetőségek, ismeretek, képességek, érdeklődés és vágyak megítélésére, tervezés
Tartalmak:
x helyzetértékelő kérdőívek (tavalyi év tapasztalatai alapján az idei év céljai,
szociometria az iskolai közösségre és a kollégiumi csoportra) kitöltése és
feldolgozása
x önismereti játékok és kooperatív foglalkozás (akadályok, félelmeink felmérése és
leküzdése)
I. Tanulásmódszertan
Módszer: kooperatív
Cél: a tapasztalatok alapján a hatékony tanulási technikák tökéletesítése, gyengeségek,
hibás módszerek feltérképezése és kiküszöbölése
Tartalmak:
x a tanulási stílusok és szokások alapján kiscsoportok alakítása, próbatanórák
kooperatív foglalkozás (lényegkiemelő, problémamegoldó deduktív és analizáló kompetenciák fejlesztése)
II. Önismeret
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Módszer: egyéni beszélgetések, kooperatív munka
Cél: önszabályozás (önkontroll, megbízhatóság, alkalmazkodás), empátia (mások
megértése és fejlesztése, szükségleteik felismerése, sokszínűség értékelése, érzelmi
feszültségek érzékelése), motiváció (kezdeményezőkészség, optimizmus, elköteleződés,
teljesítményösztönzés); társas készségek (befolyásolás, konfliktuskezelés, irányítás,
kapcsolatépítés)
Tartalmak:
x Kérdőívek kitöltése és feldolgozása (önszabályozás, megbízhatóság)
x Szituációs játékok (empátia)
x Kérdőívek kitöltése és feldolgozása (kitartás)
x Dráma (motiváció)
x Kooperatív foglalkozások: munka a csoportban (alkalmazkodás, irányítás,
befolyásolás), együttműködést igénylő játékok
III. Motiváció
Módszer: egyéni és kooperatív
Cél: az iskolai és a privát életet érintő motiváció fejlesztése
Tartalmak:
x kooperatív foglalkozás (mi a motiváció, mely faktorok alkotják és befolyásolják)
x kooperatív foglalkozások (tevékenységek motivációval és anélkül – a tanuláshoz
szükséges motiváció)
x dráma
IV. Életmód, életvitel
Módszer: egyéni és kooperatív, frontális
Cél: tudatosság a kapcsolatokban, barátságra és a szerelemre való képesség, nemi szerepek
szülői, családi szerepek megismerése
Tartalmak:
x szexuális élet (védőnői előadások, szituációs és drámajátékok: a felelősség kérdése)
x kooperatív foglalkozások: elköteleződés, hűség a barátságban és a
párkapcsolatokban
x dráma: családon belüli erőszak kérdése
5.11.4.4 Kulcskompetenciák fejlesztése az AJKP 11. évfolyamán
I. Kommunikáció
Önsegítés a mindennapokban már működik 9. és 10. évfolyamon!
Módszer: kooperatív, gyakorlati tevékenység, páros munka, önálló produkció
Cél: tájékozódási készség, a saját szempont szerinti információforrások, informátorok
megtalálása, a szerepnek megfelelő kommunikáció alkalmazása.
Tartalmak:
x hivatalos levél, szabvány önéletrajz
x tájékozódás, adatok pontos megjelenítése az adatlapokon
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x

szóbeli szituációs helyzetek gyakorlása

II.

Pályaorientáció, önismeret

Módszer: kérdőív, gyűjtőmunka, project, csapatmunka
Cél: a szakmához, pályához kötődő alapvető készségek – kommunikációs, logikai,
manuális, mozgásos, empatikus – személy szerinti megismerése, az erősségek
feltérképezése. Ki miben jó?
Tartalmak:
x kérdőívek kitöltése, feldolgozása
x az alapvető készségeket igénylő feladatok, játékok
x hivatások összegyűjtése, tablókészítés, elmélyülés a „kinézett„ szakmában

III. Életpálya – építés
Módszer: tréning, szimulációs játék, esettanulmányok, filmrészletek csoportos
feldolgozása
Cél: a társadalmi normák, szerepek megismerése, szabálykövetés, együttműködés,
önreflexió, tolerancia
Tartalmak:
x a társadalmi rétegződés és az iskolaválasztás összefüggése
x tudás és rang
x a pályaorientáció alapvető kérdései
x filmvetítés és feldolgozás

5.11.4.5 Kulcskompetenciák fejlesztése az AJKP 12. évfolyamán
I. Pályaorientáció, pályaválasztás
Módszer: gyűjtőmunka, kiállítások, előadások
Cél: életpálya - stratégia elkészítése, alternatívák felállítása döntéshozatal
Tartalmak:
x továbbtanulást, pályakezdést támogató programok
x a felvételi eljárás szabályainak megismertetése
x az érettségi utáni felsőfokú (FSZ), és emeltszintű szakképzés jelentése, lehetőségei
x részvétel a pályaválasztási börzén
x továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyek
x támogatás a továbbtanulás irányának eldöntésében
II. Életpálya - építés
Módszer: vita, esettanulmányok feldolgozása, bemutatók, kiselőadások, szituációs játékok
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Cél: aktív, kiscsoportos együttműködés, munkamegosztás, tolerancia, sportszerűség,
mások szempontjainak érzékelése
Tartalmak:
x munkahelyek, szakmák megismertetése a munkaügyi központ bevonásával
x vállalkozói típusok, a jó vállalkozó ismérvei
x a közszférában dolgozók
III. Szociális, életviteli kompetenciák
Módszer: vita, dráma, kooperatív, esettanulmányok
Cél: harmonikus viszony a korosztályhoz és a nemzedékekhez, barátságra, szerelemre való
képesség, tudatosság a párkapcsolatokban, nemi és családi szerepek, felnőttes élet és
viselkedés
Tartalmak:
x szabad véleményalkotás, vitakészség
x aktív felelősségtudat
x szociális érzékenység, konfliktuskezelés, problémamegoldás

5.11.5 Arany specialitások
5.11.5.1 Kollégiumi Program-hétvégék
A 9-12. évfolyamon a tanév közben legalább öt kollégiumi bennmaradós hétvégét
szervezünk, amelyen a tanulók részvétele kötelező. Ezek zömével belföldi tanulmányi
kirándulások, de előfordulhatnak külföldi kirándulások is. Ez utóbbi közt szerepel, a
minden évben megszervezésre kerülő Ausztriai Sí tábor. Ezeken a kirándulásokon a táj
szépségével, valamint az adott település kulturális és szórakoztató programkínálatával
ismerkednek meg tanulóink.
A kirándulás segítséget nyújt az anyanyelv szeretetében, művelésében, igényes
használatában. A tanulókat olyan hatások érik, mint például mennyire fontos az
anyanemzet, illetve az egész magyar etnikum kapcsolata.
A tanulók a kirándulások és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozások során ráébrednek arra,
hogy mindenkinek először saját népének hagyományait, nemzeti értékeit kell megismernie,
elsajátítania ahhoz, hogy más népek kultúráját, az egyetemes értékeket és a kultúrák
közötti kölcsönhatásokat megérthesse.

249

5.11.6 AJKP feladattervező

Tevékenység
Indikátor

Hónapok

Az elvégzendő tevékenységek adott
havi óraszáma
Stratégia készítése

A tanulók
felkutatásának
és
beiskolázásána
k folyamata

Olyan beiskolázási
intézményi stratégia
megalkotása,
amelybe foglalt
tevékenységek
végrehajtásának
eredményekképpen
az intézmény a
tanulót és szüleit
eléri és kellő
motivációt képes
kialakítani a leendő
partnerekben a
programba való
belépéshez.

Cél az egy évben
maximálisan
felvehető
tanulólétszám
felvétele, de annak
eléréséig is
törekednie kell a
kollégiumnak arra,
hogy legalábbis
növekedjen a
megelőző évhez
képest a programba
jelentkezett tanulók
száma.

A motiváció érdekében végzett
tevékenységek
Kapcsolati háló kiépítése és
működtetése intézményi szinten
a szülőkkel, általános
iskolákkal, középiskolákkal,
szakszolgálatokkal,
gyermekjóléti szolgálattal,
gyermekvédelmi szakellátó
rendszerrel,
önkormányzatokkal,
nemzetiségi önkormányzattal,
munkaügyi szervezettekkel,
civil szervezetekkel, stb.
Kapcsolati háló kiépítése
személyi szinten az érintett
családokkal, tanulókkal.
Az intézmény sokoldalú
bemutatása az érintett
tanulóknak, családjaiknak
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

Tevékenységek
3.

Célindikátor

2.

Célok

1.

Kulcsfolyama
tok

Felelős

Tevékenység
Indikátor

Az AJKP előkészítő
évfolyamon, vagy a
nyelvi
előkészítő
évfolyamon vagy a
kéttannyelvű
középiskola
9.
évfolyamán
tanulmányait
folytató
tanulók
mindegyike
beiratkozik
középiskolába, vagy
folytatja
középiskolai

Pályaorientáció:
integrált
osztályokba történő átvétel
koordinálása és támogatása a
9. előkészítő évfolyam esetén
A
célzott
középiskola
felvételijére való felkészülés
támogatása
Stabil élet- és napirend
kialakítása
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

Tanuló felkészítése,
tanulmányi, kulturális, mentális
szempontból pedagógiailag
tervezett foglalkozások, ill.
egyéb más formák keretében a
családokkal együttműködve

6.

A megelőző évekhez
képest nő a tanulók
és családjaik
ismerete a
programban történő
részvétel
feltételeiről, a
programban
résztvevő 9.
évfolyamos tanulók
iskolai sikerességét
jelző folyamatokban
pozitív irányú
változás
tapasztalható.

5.

Tevékenységek
4.

Felkészítés
folyamata az
AJKP
programban
való
részvételre

Olyan
tevékenységek
tervezése
és
megvalósítása,
amelyek
együttműködésben a
tanuló családjával
és
általános
iskolájával,
az
AJKP
előkészítő
évre, illetve nyelvi
előkészítő évre vagy
kéttannyelvű
középiskola
9.
évfolyamára
készítenek fel az
általános
iskolai
tanulmányok
befejező
szakaszában, illetve
az
AJKP
első
évében.
Olyan
tevékenységek
tervezése
és
megvalósítása,
amelyek a tanuló
családjával és a
leendő/jelenlegi
középiskolával
együttműködésben
az előkészítő év
időszakában
a
kollégiumban
folynak,
és
az
érettségit
adó

Célindikátor

3.

Célok

1.

Kulcsfolyama
tok

2.

Hónapok

Felelős

Tevékenység
Indikátor

Hónapok

középiskolai
tanulmányokra
készítenek fel.

A
bemeneti
mérés
folyamata

Olyan
folyamat
kialakítása, amely
a
megalapozza
tanuló
fejlesztése
érdekében végzett
pedagógiai munka
tervezését.

Az
egyéni
fejlesztés
folyamata

Olyan
folyamat
kialakítása, amely
során
a
tanuló
egyéni
szükségleteihez
igazodó fejlesztést
támogató
szolgáltatásokban
részesül.

tanulmányait.

Olyan,
az
intézményben
kifejlesztett
vagy
adaptált
mérésekértékelések
elvégzése, melyek
eredményei 100 %ban beépülnek az
egyéni
fejlesztési
tervekbe
a
szolgáltatások
meghatározásához.

A tanulók egyéni
fejlesztési terveiben
megfogalmazott
összes cél a
csoportra vetítetten
minimum 80%-ban
teljesül.

Mérőeszközök
kiválasztása,
kifejlesztése, adaptálása
Az intézmény által kifejlesztett,
vagy adaptált mérőeszközök
használatával
mérések
elvégzése
Az
értékelési
alapján
azonosítása

eredmények
szükségletek

Egyéni
fejlesztés
eljárásrendjének megalkotása
és működtetése
Ütemterv készítése az egyéni
fejlesztési terv kialakításához
Egyéni megállapodás a tanulók
tanulmányi és egyéb céljairól
Egyéni fejlesztési és tanulási
tervek kialakítása, a
tehetségfejlesztés érdekében. A
tervek megvalósulásának
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

Tevékenységek
3.

Célindikátor

2.

Célok

1.

Kulcsfolyama
tok

Felelős

Tevékenység
Indikátor

Hónapok

érdekében differenciált
tanulásszervezés.
Folyamatos visszajelzés a
tanuló egyéni haladásáról és a
továbblépés lehetséges
irányairól (egyéni fejlesztési
tervek és napló, szöveges
értékelés, számszerű
eredmények
Az egyéni fejlesztési tervek
alapján szervezett tantárgyi
képességfejlesztő programok

Az
alapprogramban
meghatározott kompetenciák
fejlesztése

Az
egyéni
fejlesztés
eszközrendsze
re

Olyan
eszközrendszer
biztosítása, amely a
tanuló
egyéni
fejlesztését
szolgálja.

Az
egyéni
fejlesztési naplóban,
az
eszközrendszerben
rendelkezésre álló
szolgáltatások
igénybevétele 100
nyomon
%-ban
követhető.

Tanulási motivációt fejlesztő
tevékenységek
Előítéletek kezelése
Multikulturális
közvetítése
Identitás
erősítése

tartalmak

artikulálása

és

Kortárssegítés
Tanári
mentori
működtetése

rendszer
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

Tevékenységek
3.

Célindikátor

2.

Célok

1.

Kulcsfolyama
tok

Felelős

Tevékenység
Indikátor

Hónapok

Önismeret és mentálhigiéné

Pedagógiai
környezet

Olyan pedagógiai
környezet
megteremtése,
amely környezetben
a tanuló fejlődése a
leghatékonyabb
módon folyik.

A tanulók több mint
50 %-a javít az
előző
félévi
tanulmányi
átlag
eredményein, vagy
a csoport összesített
átlaga meghaladja
az előző félévi
átlageredményét,
mindaddig, amíg el
nem éri a 3,5-et,
amit tartani kell az
érettségi
időpontjáig.

A tanulói önkormányzatiság
kialakítása, erősítése
Kooperatív alapelvek mentén
szerveződött
tevékenységek
(csoportfoglalkozáson,
csoportfoglalkozáson
kívül,
kooperációra épülő tanári
fejlesztő műhelyek keretében)
Projektmódszer alkalmazásával
szerveződő tevékenységek
(csoportfoglalkozáson,
csoportfoglalkozáson kívül
Tevékenységközpontú tanulási
és tanítási eljárások
Drámapedagógia
eszközrendszerének
alkalmazása
Családlátogatás

Mentálhigiénés
megfelelő
bevonásával

A
tanulói
mérés
és

Olyan
folyamat
kialakítása, amely
során
a
tanuló
teljesítmény mérése

Olyan, az
intézményben
kifejlesztett vagy
adaptált mérésekértékelések

műhelyek
szakemberek

Mérőeszközök
kiválasztása,
kifejlesztése, adaptálása
A
mérési
rendszer
eljárásrendjének kialakítása és
rögzítése
a
feladatterv

254

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

Tevékenységek
3.

Célindikátor

2.

Célok

1.

Kulcsfolyama
tok

Felelős

Tevékenység
Indikátor

Hónapok

értékelés
folyamata

mellékletében
Az intézmény által kifejlesztett,
vagy adaptált mérőeszközök
használatával, a feladatterv
mellékletében
rögzített
eljárásrend szerint a mérések
elvégzése:
Kulcskompetenciák és kognitív
ismeretek egyéni, intézményi és
országos standardokkal is
összevethető mérése
Az intézmény által kifejlesztett,
vagy adaptált mérőeszközök
használatával
mérések
elvégzése:
A tanuló szociális helyzetének
felmérése
Az
értékelési
eredmények
alapján
a
támogatási,
fejlesztési igények azonosítása
Hatékony tanuló-megismerési
technikák
alkalmazása
(spontán és tudatos, pl.:
interjú, kérdőív, megfigyelés,
dokumentum- elemzés)
A tanulók és családjaik
bevonásával a mérésekkel
összefüggő
visszajelzési
rendszer kialakítása, fejlesztése
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

elvégzése minimum
évente egy
alkalommal, melyek
eredményei 100%ban beépülnek az
egyéni fejlesztési
tervekbe.

4.

és értékelése a
tanuló fejlesztését
szolgálja.

Tevékenységek
3.

Célindikátor

2.

Célok

1.

Kulcsfolyama
tok

Felelős

Tevékenység
Indikátor

Hónapok

Karrierterv készítése

Pályaorientáció

Olyan
folyamat
kialakítása
és
működtetése, amely
a
tanuló
irányultságának
megfelelő
életpályája sikeres
építését szolgálja.

A programban
tanulók, az érettségit
megelőző két
tanévre
rendelkeznek
karriertervvel célokkal, azok
elérését szolgáló
tevékenységekkel -,
mely célokat minden
tanuló elérte az
érettségi
időpontjáig.

Karrierterv tevékenységeinek
megvalósítása

Karrierterv
korrekciója

Az
AJKP
folyamatos
fejlesztése

Olyan
folyamat
kialakítása, amely
az
intézményben
megvalósított AJKP
alapú
kollégiumi
program fejlesztését
szolgálja.

Folyamatosan nő az
intézménybe
jelentkezők száma.
Folyamatosan nő a
programba felvettek
száma az évente
meghatározott
évfolyamonkénti

értékelése

és

Az AJKP fejlesztési stratégia és
eszközrendszer
(humánerőforrás, szabályozás,
tevékenységek) kialakítása és
működtetése.
Évente készítendő feladatterv
részeként
programfejlesztési
feladatok meghatározása.
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

Tevékenységek
3.

Célindikátor

2.

Célok

1.

Kulcsfolyama
tok

Felelős

Tevékenység
Indikátor

A programban keletkező adatok
visszacsatolása a
programfejlesztés folyamatába.
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

A mentori beszámolók, a
monitori visszajelzések és a
program
előrehaladásának
értékelését
szolgáló
tevékenységek hasznosítása a
programfejlesztés érdekében.
A horizontális tanulás
működtetése a programban
résztvevő intézmények között és
az intézményben futó
programon belül az
intézményfejlesztés érdekében
(többek között a jó gyakorlatok
leírása, adaptálása, fejlesztő
csoportok működtetése a
programban résztvevő
intézményen belül és
intézmények között).

6.

maximális
létszámig.
Érettségit szerez az
AJKP keretében az
utolsó tanévig eljutó
tanulók minimum
A
90%-a.
programban
résztvevő
diákok
legalább
15%-a
középfokú
nyelvvizsgát tesz,
jogosítványt szerez
és
számítógépkezelői tanfolyamot
teljesít.
A
programban
résztvevő
diákok
körében
öt
év
átlagában számítva
növekszik
a
felsőoktatási
intézményekbe
felvett
diákok
aránya, egészen az
50% eléréséig.

5.

Tevékenységek
4.

Célindikátor

3.

Célok

1.

Kulcsfolyama
tok

2.

Hónapok

Felelős
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