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A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.)
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
(Szkr.)
A „SZAKKÉPZÉS 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény,
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról,
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról,
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
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alkalmazásáról
a kerettantervi szabályozás változásai, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet, 30/2016 (VIII. 31.) NGM rendelet a
szakképzési kerettantervekről
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (módosította a 29/2016 (VIII.26.)
NGM rendelet, és az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelet)
A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról,
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló többször módosított 40/2002. (V.
24.) OM rendelet

Duális képzők képzési programja
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KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK
Intézményünk, olyan pedagógiai szakmai műhely, ahol gyermekeink nevelése körül
szerveződik, minden tevékenységünk.
Fenntartónk a Nemzetgazdasági Minisztérium által létrehozott Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum. Nevelésünket az érvényes törvények és a Szakmai programunk alapján
végezzük. Intézményünk legfontosabb célkitűzése a nevelés. Ehhez határozott értékrendre
van szükség.
Oktatóink feladata:
Olyan embereket nevelni, akikre jellemző a tisztességes, becsületes, emberséges,
gondolkodó, alkotó tevékenység - a munka
Felkészíteni a sikeres érettségire és a
technikus- és szakvizsgára
Felkészíteni a sikeres életpályára

Ennek érdekében:
elfogadjuk a gyereket olyannak,
amilyen,
saját értéke felől közelítjük meg,
segítünk kialakítani a helyes énképét, a belső biztonságot,
kiműveljük

személyiségét,

hogy

átéljék

emberi

méltóságukat,

szabadságuk

következményeként a felelősséget,
kialakítjuk a kötelességek és jogok egyensúlyát,
nevelésünk folyamán a velük történő bánásmód egyediségét tartjuk
fontosnak,
a tehetséges és a lemaradó tanulóinkkal differenciáltan foglalkozunk,
intézményünk nevelési-oktatási folyamatát áttekinthetővé és ellenőrizhetővé tesszük a
szülők és minden érdekelt (érintett) számára,
folyamatosan megújítjuk, fejlesztjük pedagógiai és szakmai tudásunkat,
8

rendszeresen nevelési tanácsadást tartunk a viselkedési és tanulási nehézségekkel
küzdő diákok, és a szülők részére
folyamatos kapcsolatot alakítunk ki nevelőtársainkkal, a szülőkkel,
intézmény vezetése elkötelezett a közös feladataink végrehajtásában.
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I. BEVEZETÉS
I.1. Az intézmény helye és szerepe a fővárosi szakképzésében
Az iskolánkról…
Iskolánk története visszanyúlik Csepel történetéhez, amely
összekapcsolódik Weiss Manfréd nevével. Ő teremtette
meg az iparosodás feltételeit akkor, amikor ide telepítette
és Európa egyik legnagyobb üzemévé fejlesztette
vállalatát. Az elmaradott kisközségből így lett a főváros
legnagyobb gépipari centruma.
A második világháború után került sor a szakképzés
megújítására, melynek célja a szétszórtan létező, de nem
megfelelően szervezett szakképzésnek megteremteni a
fejlesztéséhez

szükséges

kereteit.1948/49-ben

indult

nálunk, az iskolarendszerű szakképzés. Ekkor még Weiss
Manfréd Iparos- iskolaként működtünk, de 1950-től már a
Munkaerő Tartalékok Hivatalának (MTH) 1 számú Rákosi
Mátyás Iparostanuló Intézete lettünk.
Iskolánkban ekkor a nagyüzemi igényeket kiszolgáló gépész szakmákat oktattunk:
géplakatos, marós, köszörűs, esztergályos, kovács, öntő, hengerész, acélolvasztár.
Évente 2000 – 2500 fő végzett nálunk.
Az 1950-es években beindított iskola rendszerű szakképző iskolákban a tanműhelyek
termelési központok is voltak. Egészen a rendszerváltásig gyárszerűen működtünk. Nálunk
EAN 1000-es típusú esztergagép, és KF 250-es típusú fűrészgép gyártása volt, az előírás
(lásd a 1. számú kép)
1961-ben indult egy új középiskolai szakképzési forma a szakközépiskola, melynek kettős
célja volt: az érettségi és valamilyen szakma együttes elsajátítása.

A szakmai képzés szerkezete 1971-ig lényegileg változatlan volt. Ekkor érte el a demográfiai
hatás a középiskolákat. A csökkenő gyermeklétszám hatására összevontak több iskolát. Mi
először a MüM 33 iskolával egyesültünk.
Ennek következtében a szakmai profilunkat döntően az elektromos (villanyszerelő)
szakmai képzés határozta meg.
1975-ben a Bajáki Ferenc Szakközépiskolával egyesítettek minket, s elsők között lettünk
vegyes profilú kettős képzési célú iskola.
A

rendszerváltáskor,

1990-ben

vettük

fel

a

Csepel

Műszaki

Szakközép-

és

Szakmunkásképző Iskola nevet.
Ebben az időszakban szűntek meg a külső gyakorlóhelyeink: HITEKA, EVIG, Csepel
Autógyár stb.

Iskolai

tanműhelyünk

működtetését

átalakítottuk, megszüntettük

a

gazdaságtalan

gépgyártást, majd vállalkozni kezdtünk, hogy ezzel életszerűbbé tegyük a képzést.
1990-ben a szakmunkástanuló létszámunk 778 fő volt, a szakközepes pedig ennek a kb. a
fele, 424 fő. Ez az arány mára eltolódott a középfokú képzés irányába 25-75%. Tudatosan
erősítettük kapcsolatainkat a vállalkozói szférával. Igyekszünk maximálisan megfelelni az
igényeiknek. Nyitásunk eredményeként több kisebb - nagyobb céggel állunk kapcsolatban.
Jelenleg az általunk képzett szakmákban nagyobb a munkaerő-piaci igény, mint az
beiskolázott tanulóink száma.
A kilencvenes évek közepétől a szakközépiskolai képzés fejlesztésére koncentráltunk.
Bekapcsolódtunk követő iskolaként a világbanki projektbe, három szakmacsoportban:
gépészet, elektronika, informatika területén.
Ennek hatására a 2000-es évek elején közel
háromszor annyian jártak a szakközepes,
mint a szakmunkás osztályokba. Ehhez a
fejlesztésünkhöz

kapcsolódva

bővítettük

képzési kínálatunkat, a programozó, a

programozó-könyvelő szakmákkal, melyek
növelték, az iskolánk iránti érdeklődést.
A 2012/2013-as tanévtől megváltoztattuk nevünket „Weiss Manfréd Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium”-ról.

I.2. BKSZC
2015 szeptemberében átszerveződött a szakközépiskolai, szakiskolai képzési struktúra.
Fenntartónk a Nemzetgazdasági Minisztérium let. Iskolánk neve a Budapesti Komplex
Szakképzési Központ Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumára
módosult.
2016 szeptember 1.-től nevünk a NKT változása alapján Budapesti Komplex Szakképzési
Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma -ra módosult.
2020 július1.-től nevünk törvényi változás alapján Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium -ra módosult.

II. NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMUNK

II. A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

II.1. Az intézményünkben folyó nevelő–oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,
feladatai, eszközei, eljárásai.
Nevelési feladataink…
Az elmúlt évek során kitűzött pedagógiai céljaink közül sikerült megvalósítanunk, hogy ma
már valódi „Nyitott, befogadó, megtartó iskola” vagyunk.
Diáklétszámunk a 2010-es évek elején folyamatosan csökkent, jelenleg enyhe növekedést
mutat.
Pedagógiai gondolkodásunk középpontjában a gyermek áll, melynek alapja az iránta való
szeretet és bizalom.

Hittel valljuk a gyermek teljes elfogadását:
érzelmileg
szociálisan,
tudását illetően.
A hozzánk érkező minden gyermeknek éreznie kell, hogy számunkra fontos, nálunk
biztonságban van. Meggyőződésünk, ha egy gyereknek megnyerjük a szívét, megnyerjük az
eszét is.
Oktatói testületünk évek tudatos építőmunkájának köszönhetően stabil, a fenti pedagógiai
elveket magáénak vallja.
Nevelési céljainkat állandóan alakítja a valóságos társadalmi
gyakorlat - folyton változó szükségleteivel - a nevelő-oktató
intézményünkben mégis előre is kell terveznünk.
Az eredményes pedagógia tevékenység nem képzelhető el a
szülők tevékeny közreműködése nélkül.

Iskolánk és oktatóaink feladata az is, hogy a szülő részére segítséget adjanak gyermekük
neveléséhez. Az iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a oktatónak szüksége van
azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, amelyek segítik feltárni a tanuló
fejlődését előrevivő, vagy hátráltató tényezőket. Ez a folyamat biztosítja, hogy az iskola
lehetőségeihez mérten alkalmazkodni tudjon a szülők elvárásaihoz.
Intézményünk biztosítja a nyitott fejlesztés lehetőségét, és működteti azokat a fórumokat,
amelyek módot nyújtanak az iskola tevékenységének megismeréséhez, a vélemények,
javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához, programjaink korrekciójához, a
megfelelő

módszerek

munkaközösség,

adaptálásához.

diákönkormányzat,

(Szülői
SzP

értekezletek,

megismertetése,

fogadóórák,

szülői

elektronikus

napló,

elektronikus levelezés lehetősége az intézmény vezetőivel, stb.)
Mindannyian családban élve tapasztaljuk, tapasztalhattuk a nevelés „hétköznapiságát,
egyszerűségét”. Oktatóként naponta kerülünk szembe nehezebbnél nehezebb pedagógiai
helyzetekkel, amelyek megoldásához hiányoznak a megfelelő megoldási képletek, módszerek.
Nekünk is napi rendszerességgel kell újra és újra meghatároznunk nevelési elveinket,
feladatainkat, s megtalálni a szükséges alkalmazandó módszereinket. A pedagógia talán az
egyetlen olyan tudomány, amely összetettsége és nehezen megfogható volta miatt
legnehezebben tanulható és tanítható meg, ezért kell olyan célkitűzéseket megfogalmaznunk,
amelyek maradandó emberi értékeket képviselnek.

Ilyen tudatos és intenzív nevelői

tevékenység annak elérése, hogy a humánum kiteljesedjen tanulóinkban.
Olyan állampolgárokat szeretnénk nevelni, akik tisztában vannak a magyarság történelmi
szerepével, bátran vállalják identitásukat, segítik a határon túli magyarokat az egyesült Európa
szellemében.

Célunk, hogy a tanulók felismerjék és megértsék az egy életre szóló tanulás
szükségességét.
Nyíltan, demokratikusan gondolkozzanak, saját belső hit- és eszmerendszerrel rendelkezzenek.
Felelősséget érezzenek embertársaik iránt, s elismerjék a másikat, tolerálják a másságot.
Elveinknek átfogóan, tantárgyaktól függetlenül érvényesülni kell nevelőmunkánk során.

Nevelési célkitűzéseink fő területei:

Tudatos, önálló személyiség fejlesztése: reális énkép, megalapozott önbizalom,
vállalkozókészség, pozitív értékrendszerre épülő világkép, világnézet kialakítása.
Biztosítjuk, hogy vallási, világnézeti kérdések felvetésében gyermekeink megkapjanak
minden tájékoztatást a fölmerülő igényeiknek megfelelően.
Tudatosság, értelmi megalapozottság szerepe megnőtt a nevelési célok megvalósításában
(pl.: logikus, összefüggésekben, folyamatokban történő gondolkodás, nyitottság,
problémamegoldó, alkotó képesség, önálló tanulás, ismeretszerzés igénye, eligazodás a
különböző információforrásokban, önálló vélemény kialakítása, konfliktuskezelés).
Életvitel, magatartás, szociális képességek fejlesztése, kiépítése elősegíti az egészséges és
kulturált életmódra nevelést. Nevelésünk során a gyermekeink személyiségformálásában
sokféle külső és belső pszichikai hatás érvényesül. Az iskola és a kollégium az a társadalmi
intézmény, ahol ezek a folyamatok erősen tükröződnek. Nevelő-oktató intézményünk
feladata, hogy ne csak tükrözze, hanem előre mutatóan modellezze a társadalmi fejlődést.
Képviseljük azokat az értékeket, amelyek közvetítik az emberi együttélés legmagasabb
rendű értékeit, az erkölcsöt. Feladatunk, hogy fejlesszük és alakítsuk ki azokat a
személyiségjegyeket, amelyek birtokában a tanulóink, kollégistáink megtalálják a
társadalomban az önmaguk által választott helyét.
A hozzánk járó, nálunk lakó diákok családi
háttere nem mindig segíti ezt a folyamatot. A
gyermek gyakran a család perifériájára szorul,
és ott szenvedi el a legtöbb sérülést. Ezért
tartjuk

fontosnak

a

családdal

való

együttműködést.
Intézményünkről már akkor benyomást szerez az
ember, ha látja, hogy milyen diákélet zajlik a folyosón, a társalgóban, a tanulószobában,
a büfében, udvaron, ebédlőben. Ezért kell intézményünket otthonossá tenni, feldíszíteni
szép, hangulatos képekkel, tablókkal és virágokkal. E külsőségek hatással vannak
diákjaink, de saját magunk kedélyére, mondhatjuk úgy is, észrevétlenül belopják
szívünkbe a derűt.

Nevelésünk feladatait az intézményi élet valamennyi megnyilvánulásában, az
intézményünk szellemének minden késztetésében, mozzanatában, érvényesítenünk kell.
Tanulószobai (szilenciumi) tevékenységre
Tanórai tevékenységre
Csoportfoglalkozásokra
A kötelező foglalkozásokon kívüli iskolai, kollégiumi rendezvényekre (ünnepek,
kirándulások, a családdal való együttműködés stb.) eseményekre egyaránt. Alapvető
feladatunk a tanulási folyamat megszervezése, a tanulók sikeressé tétele, érettségi és
szakmai vizsgára történő felkészítése, illetve a továbbtanulási szándék motiválása.
Céljaink megvalósulásához fegyelmezett, kitartó munka kell, mind a diákok, mind a oktatók
részéről. Az intézményi fegyelemnek az iskolai, kollégiumi életünk egészéből kell
következnie. Feladatunk, hogy, mint tapasztalt felnőttek, személyes példánkkal segítsük
gyermekeinket a fegyelem elsajátításának folyamatában.

Milyenek legyünk mi oktatók?
Legyünk mi a humanista értékek közvetítői.
Nem direkt módon, s nem elsősorban szavakban, mert a tegnapról örökölt pedagógiával
nem lehet a ma gyerekét a jövőre felkészíteni.

Melyek ezek az étérkek?
Az elfogadás,
Tisztelet
megértés,
együttműködési készség,
megbecsülés, bizalom, hitelesség, önkritika, nyitottság, tolerancia, egymásra
figyelés.
A gyerek attól tanul a legtöbbet, annak engedelmeskedik szívesen, akit szeret. Hajlamosak
vagyunk rá, sőt el is várjuk, hogy tiszteljenek, szeressenek diákjaink, de mi nem tudjuk őket,
minden esetben tisztelni, szeretni, különösen akkor nem, ha úgy véljük, kellő okunk is van rá.

Gyermekeink akkor fordulnak hozzánk bizalommal, ha feltétel nélküli elfogadást éreznek, ha
megértést tapasztalnak. Ez akkor lehetséges, ha bele tudjuk élni magunkat a gyerek érzelmi
állapotába, helyzetébe, hangulatába.
Az empátia lényegében ráhangolódást jelent a gyerek belső világára, érzéseire.

Törekednünk kell empatikus képességeink állandó fejlesztésére
azért, hogy jobban reagáljunk diákjaink érzelmeire,
többször beszélgessünk velük, nemcsak a kötelező foglalkozásokon, hanem a
szünetekben folyosói találkozások alkalmával,
többször dicsérjük őket,
magatartásunkban kevesebb legyen a
rituálé,
többet mosolyogjunk a diákjainkra.

Azokban a csoportokban, osztályokban, ahol ezt sikerül megvalósítanunk, megfigyelhető
lesz, hogy
vidámabbak a
diákok,
jobb a hangulat,
nő a tanulmányi
eredmény,
kevesebb a hiányzás, az igazolatlan
mulasztás,
nem félnek a gyerekek,
több a
kérdésfeltevés,
több a szemkontaktus az
oktatóval.
Ha intézményünkben megvan a kölcsönös tisztelet, megbecsülés az oktatók és tanulók, az
oktatók és oktatók között, akkor a fegyelem betartását mindig elfogadják a diákok. Ha

munkánk során kicsi a nevelés becsülete, akkor bármit teszünk, diákjaink a fegyelmezés
minden módját megkérdőjelezik.

Erősítenünk kell a nevelés becsületét, azaz rendelkeznünk kell azokkal a képességekkel,
amelyek nélkül nincs nevelés.

Tudnunk kell, hogy nincs nevelés tisztelet nélkül és nincs tisztelet tekintély
nélkül! Tekintélyünk lehet:
külső: kapott vagy szerzett tekintély, ez maga a oktatói állás, a csoportvezetői, az
osztályfőnöki, igazgatói kinevezés
belső: vagy személyi tekintély, amely egyéniségünkből sugárzik, szakmai pedagógiai
tudásunkból fakad, s párosul egy pszichológiai érzékkel.

Akkor van tekintélyünk diákjaink előtt, ha személyiségünk megfelel hivatásunk
követelményeinek, ezért nem engedhetjük meg magunknak a szabadosságot beszédünkben,
viselkedésünkben és még külső megjelenésünkben sem.
Az oktató-diák viszony értelmezhető vezető-vezetett kölcsönhatásaként. Az oktatónak
képessé kell tennie a tanulót a helytállásra. Közben állandó figyelemmel kell lennie arra a
tényre, hogy a tanulónak nincs kellő felkészültsége, ezért itt a segítésnek, a szerető
gondoskodásnak kell dominálnia.
A jó oktató a magatartási szabályokat szigorúan megtartja, megköveteli a szorgalmas,
eredményes munkát. Tekintélye személyiségéből, szakmai tudásából fakad. Így tanulóinak
biztos támasza, védelmezője, eredményes oktatója lesz. Az ilyen oktatót tisztelik, szeretik
tanítványai.
A Mi intézményünk, egy „kifelé és befelé” egyformán nyitott, pedagógiailag hozzáértő,
demokratikusan szervezett és vezetett közösségben létezik és
fejlődik.

Mindenkitől elvárjuk, hogy a maga területén önállóan tervezze és irányítsa a munkáját. Ha
valaki ezt a feladatot csak úgy tudja ellátni, hogy folytonosan figyelmeztetni kell vállalt
kötelezettségére, hivatásából adódó feladataira, akkor neki máshol érdemes keresni
boldogulását.
Legyen legfontosabb belső kontrollunk a saját lelkiismeretünk!
Pedagógiai munkánk megvalósításának záloga iskolánk oktatói testülete.
Pedagógiai személyiségünk egyik legfontosabb része szakmai kompetenciánk. Ennek
fejlesztése az önképzés és a továbbképzések feladata. Ha megvizsgáljuk a kollégák
végzettségét, akkor azt tapasztaljuk, iskolai területen a szakoktatók kivételével mindenki
rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges egyetemi vagy főiskolai végzettséggel. A
kilépő vagy nyugdíjba vonuló kollégák helyett már csak egyetemi végzettséggel rendelkezőket
veszünk fel. Kollégáink kiválóan látják el feladatukat.
Ha az oktatói testület korosztályát nézzük, akkor látszik a tudatos fiatalítás, de minden
korosztály képviseltetve van a tantestületen belül. A kollégák nagy része évek óta dolgozik
nálunk, ezzel biztosítva van a pedagógiai munkánk folytonossága. Tapasztalt kollégáink
kiválóan segítik fiataljainkat a beilleszkedésükbe.

Személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink:
Milyenek legyenek diákjaink?
Inkább csak vágyainkat lehet megfogalmazni. Fontos kérdés, hogy milyen tulajdonságokat szeretnénk látni
növendékeinkben. Elvárjuk azt, hogy a gyerekeink legyenek értelmesek, aktívak, érdeklődők, szorgalmasak (ha
nem is olyan okosak, de akarjanak), őszinték, becsületesek, engedelmesek, megbízhatók de legyenek olyanok,
akik önmagukhoz képest mindig előre tudnak lépni.

Szerintünk a gyermeket olyannak kell elfogadni, amilyen!
Gyermekeinket ezért
kell megtanítanunk, megismertetni, azaz megszerettetni
velük a dolgok megismeréséhez szükséges eszközöket,

meg kell tanítanunk dolgozni, hogy tudjanak hatni a
környezetükre,
meg kell tanítanunk együtt élni, hogy együttműködhessenek a többi emberrel
minden emberi tevékenységben,
és végül meg kell őket tanítanunk élni, s ez számukra a legfontosabb, amely az
előző három tevékenységük eredménye lehet.

II.2. Személyiségfejlesztés területei:
A kiemeltfejlesztési feladataink
Hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és A nemzeti
köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és
szabályozásának megfelelően a Nemzeti Alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a köznevelés
feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában,
megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemiérzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg.
Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek,
attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való
törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése.
Célja továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az
igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség
kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.
Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék:
a haza felelős polgárává
váljék;
kifejlődjék

benne

a

hazafiság

érzelemvilága;
reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen
szert;
megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a
munka világában;

törekedjék

tartalmas

és

tartós

kapcsolatok

kialakítására;
legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát
illetően;
váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és
cselekvésre;
ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket,
folyamatokat;
tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának
megőrzését.
A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk
Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével,
valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a
természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel.
A NAT fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat
fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolását is.
Ebből következően a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi jellemzői
(illeszkedve a regionális és lokális sajátosságokhoz) a tartalmi szabályozás különböző
szintjein, illetve az iskoláztatás minden szakaszában arányosan meg kell, hogy jelenjenek.
Kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen a környező
országokban élő magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartja azokat a
tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik. A dokumentum figyelmet fordít az
egész világot érintő átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös
felelősséget. Az együttműködés a szülőkkel, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott
pedagógiai segítség, a szülői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a hatékony
intézményes nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltétele, ezért az iskolának meg kell teremtenie
azokat a fórumokat, ahol a szülők és az oktatóok közötti tapasztalatcsere kölcsönössé, az
együttműködés eredményessé válhat. A NAT szándéka, hogy a teljesítmény növelésére
sarkalljon tanítványt és oktatót egyaránt, hogy az elsajátított tudás értékálló és a kor
igényeinek megfelelő legyen, ezért egyensúlyra törekszik a műveltség értékhordozó
hagyományai, valamint az új fejlesztési célok és tartalmak között. Ahhoz, hogy egy ország

polgárai szót értsenek egymással, szükséges, hogy létezzék olyan közös műveltséganyag,
amelynek ismerete minden felnőtt állampolgárról feltételezhető. Ez a közös nyelv, amelyen a
nemzedékek közötti párbeszéd a kölcsönös megértés és tisztelet jegyében folytatható.
A NAT
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – rögzíti „az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti
átjárhatóságot, meghatározza az elsajátítandó műveltségtartalmat, valamint kötelező
rendelkezéseket állapít meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi
terhelésének korlátozására”. A Nat – az iskolák szakmai önállóságának teret engedve –
lefekteti a köznevelés szemléleti, elvi és tartalmi alapjait, azaz meghatározza az alapműveltség
kötelezően közvetítendő tartalmait minden magyarországi iskola számára.

Fejlesztési területek – nevelési célok
A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös
értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen
kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának
is. E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel,
az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel –
egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.
A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző
szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:
beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe,
tartalmaiba;
tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola
helyi tanterve szerint;
alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban
az osztályfőnöki órák témaköreit;
témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb
iskolai foglalkozások, programok számára.

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok
végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai
munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.

Az erkölcsi nevelés
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért
és

azok

következményeiért

viselt

felelősségtudatuk

elmélyítése,

igazságérzetük

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a
majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen
életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók
erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és
az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő
megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, oktatóinak példamutatása támogatja a
tanulók életében 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. A
tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át
intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti
helytállásukat a munka világában is.

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

A tanulóink ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák
a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők,
sportolók munkásságát. Iskolai rendezvényeinken, különös tekintettel nemzeti ünnepeinken
(október 23, március 15.) illetve nemzeti tragédiáinkra történő megemlékezéseinken (pl.
október 6.) a nemzeti összetartozás napja (június 4.) 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. 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.

Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről
és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról.

Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt 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. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók
megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a
honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai
gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló
cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a
tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán
alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell
segítenünk a tanulóink kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását,
tudásuknak és kompetenciáiknak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő
kiművelését. Hozzá kell segítenünk őket, hogy képessé váljanak érzelmeinek hiteles
kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlesztésére,
valamint egymás kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban
résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is
gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy ez
tudatosuljon bennük, és a saját-egyéni- fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják
alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások
megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.

A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb
környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének
működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a
köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus
családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre
segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában,
ismereteket közvetítő a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának
foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.

A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. Oktatóink ösztönözik a tanulóinkat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek
lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.
Az intézményünk feladata, hogy a családokkal együttműködve felkészítse a tanulóinkat az
önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi
higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek
kezelésében. Oktatóink motiválják és segítsék a tanulóinkat a káros függőségekhez vezető
szokások kialakulásának megelőzésében.

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul
tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő
magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik
meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos
olyan

képességet
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fejleszt

is

egyúttal

(együttérzés,

együttműködés,

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek

gyakorlása

elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. Tudatosan készítjük fel tanulóinkat az
önkéntes közösségi szolgálatra. Feladatunk, hogy ne a kötelező időtartamú munkát lássák,

hanem belülről fakadó legyen a mások, a közösség önkéntes segítése. Ezen a területen is
fontos a személyes példamutatásunk.

Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát
a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan,
takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja.
Célunk, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő,
értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulóink
számára. Intézményünk felkészíti őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek
és jogok gyakorlására. Törekednünk kell arra, hogy a tanulóink megismerjék azokat a
gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő,
továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének
megőrzésébe, gyarapításába.
Pályaorientáció
Iskolánk feladata, hogy átfogó képet nyújtsunk tanulóinknak a munka világáról. Ennek
érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítanunk, amelyek révén a diákjain
kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken,
megtalálhatják 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.
Gazdasági és pénzügyi nevelés

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról.

Célunk, hogy a tanulóink ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal
való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik
közvetlen, és közvetett következményeit, kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú
céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését,
egymásrautaltságát. Ennek érdekében iskolánk biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire
vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a
fogyasztóvédelmi jogok tanítását.

Médiatudatosságra nevelés
Célunk, hogy a tanulóink a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak:
értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező,
kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia
részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű
megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulóink megismerkednek a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a
valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával,
valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
Fontos feladatunk a korszerű digitális, naponta használatos infokummunikációs eszközök
(mobil telefon, tablet) fejlődési tendenciáinak nyomkövetése, és a tanulóink által használt
felületek (pld Facebook, twitter, instagram stb) ismerete. Kötelességünk az ezekből eredő
veszélyforrások megismertetése.
Korszerű médiaismeret ma már nem létezhet a modern képzőművészet ismerete nélkül, ezért
hoztuk létre a “Mansfeld Péter” Galériánkat, melyben rendszeresen újabb és újabb kiállítást
tekinthetnek meg az érdeklődők.

A tanulás tanítása
A tanulás tanítása iskolánk alapvető feladata. Minden oktató kollégánk feladata, teendője,
hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag
elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítanunk, hogyan
alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári
és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok;

melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók
csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek,
meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet a tanulók új
helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A
tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és
szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.

Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek
A tartalmi szabályozást a NAT úgy valósítja meg, hogy az iskolák, az oktatók, a tanulók
sokféle, differenciált tevékenysége a teljesítmény növelésére sarkalló, az életesélyek
tanulással történő növelését szolgáló egységes, közös alapra épüljön. Ily módon lehetőséget
nyújt az iskola-fenntartó értékeinek, a szülők, a tanulók érdeklődésének, az oktatók szakmai
törekvéseinek és az iskolát körülvevő környezet helyi sajátosságainak figyelembevételére.
Olyan tudástartalmak jelentek meg, amelyek nehezen sorolhatók be a tudományok
hagyományos rendszerébe, vagy amelyek egyszerre több tudományág illetékességébe
tartoznak. Így megnőtt az igény egyrészt egyes hagyományos tantárgyak összevonására
és/vagy

tantárgyközi

megjelenítésére,

másrészt

új

tantárgyak/tantárgy

együttesek

kialakítására. Fontos pedagógiai szempont, hogy a tantárgy-összevonásos és a tantárgyközi
tantervi szemlélet a tanulók érdeklődését és tapasztalatait is figyelembe veszi. A NAT azáltal
biztosítja e szemlélet érvényesülését, hogy nem határoz meg egységes, minden iskolára
kötelezően érvényes tantárgyi rendszert, hanem annak kialakítását a kerettantervek, illetve a
helyi tantervek hatáskörébe utalja. A NAT a gyerekek, a serdülők és a fiatalok képességeinek
fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő tanítást.
Olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának,
képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, a személyiség
fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy az oktatás
és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is.
A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának
egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. A differenciált
tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat ajánlatos figyelembe
venni:

olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás

belső

motivációinak,

önszabályozó

mechanizmusainak

kialakítását,

fejlesztését;
a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne,
előtérbe

állítva

önállóságukat,

tevékenységüket,

kezdeményezéseiket,

problémamegoldásaikat, alkotóképességüket;
a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk
átrendezésére;
az iskolai tanítás - tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésébenoktatásában) alkalmazni kell az együttműködni (kooperatív) tanulás technikáit és
formáit;
váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a
feladatok

kijelölésében, megoldásában,

a

szükséges

oktatói

segítésben,

az

ellenőrzésben, az értékelésben;
a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz
illeszkedő tanulásszervezési technikákat;
sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot
igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal,
magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;
a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások
alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez,
általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;
különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.

Az eredményes tanulás segítésének elvei:
Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő
nevelésben-oktatásban

részesüljön.

Ennek

érvényesítéséhez

az

iskolának

(az

iskolafenntartóval, az iskola működtetőjével, a családdal, a gondviselővel, szakmai és

civilszervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell biztosítania a nevelőoktató munka feltételeit:
a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak
megalapozása, az attitűdök kialakítása;
folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az
iskolázás további szakaszaiban;
az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai
eszközökkel;
a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén;
a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának
érdekében a tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a
tanulás eredményességét növelő pedagógiai módszerek alkalmazása;
a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül is;
motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok
segítségével (pl. sakk, logikai játékok);
egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások
alkalmazása;
a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló
megteremtése, a képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban
meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése.

Képesség-kibontakoztató felkészítés
A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztőpedagógiai munkával, és
a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő
lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához,
tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítés
megszervezhető integrált keretek között is, ha a közösség- és a személyiségfejlesztés

halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése
keretében valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, és a
bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévők társadalmi beilleszkedését elfogadó és
segítő magatartásformák és készségek kialakításával, az ezek alapjául szolgáló képességek
kibontakoztatásával.

II.3 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
II.3.1. Alapelveink
Az ember természeténél fogva közösségi lény. A kisebb közösségek létjogosultságát mindig
az adja, hogy tagjai egymást bizonyos értéke megszerzésére, megvalósítására és megőrzésére
segítik. Az iskolai közösségnek törekednie kell a személyes embertársi kapcsolatra, oktató és
diák, oktató és oktató, oktató és szülő, diák és diák között. Ennek az iskola más szükséges
elvárásaival szemben elsőbbsége van. E személyes kapcsolatokból kialakuló közösségnek
döntő jelentősége van a nevelés sikerében. Az iskola csak akkor tud értelmesen és sikeresen
tanítani és nevelni, ha él az oktatók és a diákok között a bizalom és az összetartozás.
A közösség formálása, alakítása nem egyetlen tantárgy feladata, mert az oktató-nevelő
folyamat egészét áthatja, kiterjed a szabadidős tevékenységekre, közös cselekvésekre és a
diákok öntevékeny szerveződéseire is. Iskolánkban a közösség az egyéni tehetség
kibontakozásának és fejlesztésének a színteré kell legyen, olyan forrássá, amelyből az egyén
erőt meríthet, továbbá segítsen a tanulók esetleges problémáinak, konfliktusainak
megoldásában is.
Az oktatók számára talán a legnehezebb feladat a tudatos közösségfejlesztés, hiszen az iskolai
teljesítmény, a jövő építése alapvetően individuális tevékenység: az iskolai tételes,
következményekkel járó értékelés az egyéni teljesítményt méri, s ezt látszólag nem
befolyásolja a tanuló közösségben elfoglalt helye.
Mind a közösség-fejlesztés, mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja az oktatói testület
műveltsége, intelligenciája, fegyelmezett céltudatossága, meleg-megengedő igényessége,
humorérzéke, következetessége. E tulajdonságok biztosítják hitelességét.

Törekednünk kell olyan oktatói közösség kialakítására, amely összehangolt követeléseivel
és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.
Iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység fő területei:
Tanórák: szaktárgyi órák, gyakorlati
foglalkozások, osztályfőnöki órák
Tanóránkívüli szabadidős foglalkozások: közösségi programok, iskolai vetélkedők,
ünnepi rendezvények, szakkörök, kirándulások, múzeum- és színházlátogatások.
Diák-önkormányzati munka
II.3.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink megvalósításának folyamata:
Első szint: osztályközösség kialakítása
Az iskolánk új diákjait osztályokba soroljuk, de ők ekkor még nem alkotnak egy közösséget.
Az osztályfőnököknek meghatározó szerepe van abban, hogy a legkülönbözőbb helyekről
összegyűlt gyerekekből osztályközösséget formáljon. Szerencsés, ha már az első félév során
sikerül kialakítani azokat az alapelveket, normákat és elvárásokat, amelyek alapján
megkezdődhet a közösséggé formálódás.
Az osztályközösségek kialakítására irányuló osztályfőnöki munka
Az osztály az a közeg, ahol a tanulók a világról, a társadalomról, önmagukról, a világban,
a társadalomban elfoglalt helyükről visszajelzéseket, élményeket kapnak, amelyek fontos
formálói személyiségüknek.
Az osztályfőnök munkájának ki kell terjednie
az osztály megismerésére, struktúrájának feltérképezésére;
az osztályközösség életének megszervezésére, az együttműködéshez szükséges
közösen elfogadott szabályrendszer kialakítására az iskola struktúráján belül, az
osztályon belüli differenciálódás helyes kezelésére;
a távlatok, a saját célok megfogalmazására, az önkormányzó képesség kialakítására
és fejlesztésére;
hagyományok őrzésére, kialakítására és ápolására;
a ”mi” tudat kialakítására és erősítésére.

Oktatóaink által a tanórákon megvalósítható közösségfejlesztési feladataink:
a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a
munkaerkölcs erősítésével;
segítségnyújtás a tanulók kezdeményezéseihez, a közvetlen tapasztalatszerzéshez;
a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések
bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével);
a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése;
a kooperatív együttműködésből adódó feladatok, elvárások megfogalmazása;
a másság elfogadására és elfogadtatására való törekvés;
a különböző szociális kompetenciák fejlesztése: empátia, egymásra figyelés,
együttműködés, tolerancia, alkalmazkodó készség;
különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka,
projekt, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése;
népünk

kulturális

örökségének,

nemzeti

kultúránk

nagy múltú

értékeinek

megismertetése;
iskolánk névadója, Weiss Manfréd, szellemi örökségének a tisztelete és
megismertetése;
iskolánk volt tanulója, Mansfeld Péter, életútjának, személyes tanúságtételének
megismertetése.
Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
az iskolai vetélkedők, ünnepi rendezvények, szakkörök, kirándulások, múzeum- és
színházlátogatások neveljék a tanulókat az önmaguk és társaik viselkedése iránti
igényességre, egymás segítésére és ellenőrzésére;
átgondolt pedagógiai tevékenységek biztosítsák, a közösség fejlődését, erősítsék
a közösséghez való tartozás érzését;
a közös városnézések, a gyárlátogatások, a kirándulások mélyítsék el a
természetszeretetet és a környezet iránti felelősséget.

Az oktató közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenységek során:
építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, szakemberekkel (a
fejlesztő oktatóval, gyermekvédelmi felelőssel, iskolai pszichológussal);

fejlessze a csoportokban végzett közös tevékenység során az önismeretet, az
önfegyelmet, az együttműködést,
segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú
elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlődésére;
ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, melyek a
közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek;
ismertesse meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti
kultúránk nagy múltú értékeit;
sajátíttassa el azokat az ismereteket, és gyakoroltassa azokat az egyéni és
közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
segítse

a

tanulók

kezdeményezéseit,

hozzájárulva

a

közvetlen

tapasztalatszerzéshez, ösztönözze a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak
feltárását, ápolását, az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységet;
törekedjék arra, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló
környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók
életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv;
úgy irányítsa a tanulókat, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és
kifejezés, a vélemények, érvek kifejtése, értelmezése, megvédése álljanak a
kommunikációs kultúra középpontjában;
a közösségfejlesztő munkája során olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét
célok kijelölésére törekedjék a tanulókkal együtt, amelyek nem sértik az egyéni
érdekeket, azokkal összhangban vannak;
a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységeket szervezzen;
törekedjék olyan közösség kialakítására, fejlesztésére, amely büszke saját
sikereire, értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait, de nem vall
kirekesztő nézeteket;
nevelő-oktató munkája során segítse az olyan csoportok kialakulását, amelyek
hatással vannak a pozitív töltésű életmód kialakítására.
Második szint: az osztályközösségek alkotják az iskola diákjainak közösségét.
Ezen a szinten jut fontos szerep a DÖK-nek. Az intézményben két DÖK tevékenykedik.
Közülük kell az iskolai szintű DÖK-öt megválasztani, akik aztán gyakorolják a
törvényben előírt jogaikat.

Diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai:
határozzon meg olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét
célokat, amellyel nem sérti az egyéni érdekeket,
tudjanak felelősséget vállalni egyéni vagy közös tetteikért,
a

társadalmi

együttélés

szabályainak

kölcsönös

betartása,

amelyet

az

erőszakmentesség jellemez,
demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben,
hatékonyan működjön együtt,
fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket,
a felelősségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek
elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítása,
hatékony kommunikáció,

kockázatfelmérés

és

vállalás

alapján,

egyéni

és

csapatmunkában
történő munkavégzés, együttműködés jellemezze, sajátítsa el a kooperatív munkát,
rendelkezzen empátiával, tudja kezelni a stresszt és a frusztrációt, legyen fogékony
a változások iránt,
rendelkezzen

megfelelő

tudással,

támogassa

a

fenntartható

fejlődést,

a

veszélyhelyzeteket előzze meg, kezelje egyéni és közösségi szinten,
különböző nézőpontok figyelembe vétele által, a döntések kritikus és kreatív
elemzésével vegyen részt a döntéshozatalban,
küzdje le személyes előítéleteit, törekedjenkompromisszumra, ismerállampolgári jogait,
vállaljon aktív szerepet a környezettudatos szemlélet kialakításában,
törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.
Harmadik szint: diákkörök létrehozása
Az iskola tanulói az egyes tantárgyakban való jártasság elmélyítésére, illetve a tehetségek
kibontakoztatására diákköröket, önképzőköröket hozhatnak létre, amelyhez szakmai
segítséget kérhetnek otatóiktól.
Összefoglalva feladatainkat a közösségfejlesztés területén:
minél több olyan evékenységet, alkalmat teremtsünk, amely során a tanulók
megismerhetik az őket körülvevő világot, társaikat és önmagukat;

a tanulók minél hatékonyabban vonjuk be a közös tevékenységekbe, közösségi
munkába, ezek folyamatos értékelésébe;
alakítsunk ki egységes iskolai arculat-, érték- és szimbólumrendszert;
értékeinket őrizzük és gyarapítsuk;
teremtsünk jó közérzetet az iskolában a tanulók véleményének figyelembevételével;
harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a természeti és társadalmi környezettel;
a különböző kultúrák, életmódok, vallások, szokások megismertetésével tegyük
nyitottá, megértővé tanulóinkat a másság iránt;
segítsük tanulóink közvetlen részvételét a nemzetközi kapcsolatok ápolásában;
fejlesszük a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész
magatartást!

II.3.3. A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái:

osztályfőnöki órák, szakórák, szakmai gyakorlatok, sportkörök;
tanulmányi kirándulások, gyárlátogatások
sportversenyek;
különböző közös programok (pl. színház, hangverseny, mozi-, múzeumlátogatás stb.);
iskolai-

és iskolán kívüli rendezvények, ünnepségek, megemlékezések ( Mansfeld

galéria);
iskolai hagyományőrzés (pl. sportnapok, társadalmi ünnepek, gólyatábor, modellezés,
stb.).

II.4. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok

A szülő, a tanuló, az iskolai oktató együttműködésének formái, a továbbfejlesztés
lehetőségei
II.4.1. Iskolahasználók az iskolai közéletben

A szülőkkel való együttműködés, a diákok családi neveléséhez nyújtott pedagógiai
segítség, a szülői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a jó nevelés-oktatás
nélkülözhetetlen feltétele, ezért meg kell teremtenünk azokat a fórumokat, ahol a szülők és a
oktatók közötti tapasztalatcsere kölcsönössé, az együttműködés eredményessé válhat.
A tanuló, a szülő és az oktató, az iskolai tanítás – nevelés - tanulás folyamatának három
egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az iskola legfontosabb partnerei nevelési
programjának megvalósításában a szülő és a tanuló. Sajátos a kapcsolata az iskolának mindkét
féllel, mert konkrét nevelési céllal küldetéssel rendelkező partner elvárásai lehetnek a másik
féllel szemben, sőt esetenként a gyerek érdekében még konfliktusokat is vállalhat. A
családdal együttműködve, egységes nevelési szemléletre törekedve lehet hatékony a
nevelés, a személyiségfejlesztés folyamata. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés
alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom
féltől. Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös
bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a
koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az intézményi nevelés egysége, és
ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése.
A szülők egyrészről határozott elvárásokkal fordulnak az iskola (októk) felé, másrészről
partnerkapcsolatot kell kialakítaniuk gyermekük oktatóival, hogy a nevelőmunkában igazi
társakként dolgozhassanak. A szülők iskolához fűződő kapcsolatában a legfontosabb elem a
bizalom, a gyermek reális ismeretétől és az érte vállalt felelősségtől vezérelt igényesség. A
oktatóknak a szülőkhöz való viszonyát annak a tudatnak kell áthatnia, hogy a szülő a gyermek
legjobb ismerője, az érte egész életén át felelősséggel tartozó személy, és mint ilyen, joga
van (sőt, kötelessége) gyermeke mellett kiállni, benne bízni, érte szót emelni. A szülőknek
tudniuk kell, hogy az iskolaválasztással a szülő a oktatót nevelőtársává fogadta. Ennek
minden konzekvenciáját, felelősségét viselnie kell; pontosan tudnia kell, hogy ez mire
kötelezi, és mit tesz lehetővé számára. A szülőknek joguk van minden olyan, a gyermeküket
érintő

információhoz,

amely kiskorú

gyermekük

előmenetelével kapcsolatos.

II.4.2. A szülők és a oktatók együttműködésének formái

személyiségfejlődésével,

iskolai

II.4.2.1. Az osztályfőnök és a szülők kapcsolattartása
Az osztályfőnök kiterjedt kapcsolatrendszere közül legfontosabb a szülőkkel való hatékony
kontaktus kialakítása. Mindkét fél érdeke, hogy találkozásaik rendszeresek és eredményesek
legyenek, hogy a felmerülő problémákra közösen találják meg az elfogadható és hasznos
megoldásokat. Ennek egyik alapfeltétele az osztályfőnök „szülő-tudás”-a, s azokak a
képességeknek és kompetenciának a megléte mindkét fél részéről, amik az együttműködés
alapját képezik. Így elérhetjük, hogy szülő és osztályfőnök egyenrangú félként vehet részt
a gyermek nevelésében, a kapcsolatok formálásában, a közösségi tevékenységekben. A
szülőkkel való kapcsolattartás legfontosabb színtere a szülői értekezlet, amely összehívható
aktualitások

megbeszélése,

információcsere,

közösségi

programok

szervezése,

továbbtanulási kérdések tisztázása, váratlan események kapcsán.
A szülői értekezletek feladata továbbá a szülők tájékoztatása az iskola célkitűzéseiről, az
iskola és

a szülői ház

együttműködésének

elősegítése, a tapasztalatcsere,

a

felvetődőproblémák megbeszélése a megoldáskeresés szándékával. A szülői értekezlet idejét,
témáját a oktatói testület határozza meg a tanév elején. A szülők meghívásáról az osztályfőnök
gondoskodik, legalább egy héttel az értekezlet időpontja előtt. A tanév során félévente 2 vagy
3 szülői értekezletet hívunk össze, de szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet is tartható.
A rendkívüli szülői értekezletet kezdeményezheti az iskolavezetés, az osztályfőnök, az osztály
vagy az iskola SZMK elnöke. A szülői értekezleten az osztályközösséget érintő kérdések
tárgyalásakor jelen lehetnek az osztály tanulóinak a képviselői. Szükség esetén összevont
osztályfőnöki, szülői, szakmai oktatói, tanulói megbeszéléseket tartunk.
Az osztály szintű szülői értekezletekhez kapcsolódóan az osztályfőnök feladata
továbbá:
a szóbeli tájékoztatás az éves munkatervben rögzített
időpontokról,
a folyamatos, rendszeres szóbeli tájékoztatás a tanuló iskolai munkájáról,
eredményeiről, fejlődéséről, sikereiről, problémáiról,
azonnali jelzés, hiányzás, komolyabb konfliktusok
esetén,
írásbeli tájékoztatás a tanulók ellenőrző könyvében, szükség esetén írásos postai
értesítés,

tájékoztatás az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és helyi
köznevelés változásairól, a helyi tanterv követelményeiről, tájékoztatás az iskola és a
oktatók értékelő munkájáról,
tájékoztatás a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
szakmai előrehaladásáról,
tájékoztatás

az

iskolai

és

az

osztályközösség

céljairól,

feladatairól,

eredményeiről, problémáiról,
szülők kérdéseinek, véleményének javaslatainak összegyűjtése és továbbítása
az iskolaigazgatósága felé.
Szükség esetén a kapcsolattartás megvalósulhat telefonos beszélgetés során, a világháló adta
lehetőségek használatával, az osztályfőnök személyes fogadóóráján, hivatalos levél útján,
családlátogatás alkalmával. A működés rendjének ismertetése, a tanulmányi előmenetelről az
értesítés, illetve a szükséges szülői nyilatkozatok megszerzése is az osztályfőnök feladata.
A szülői értekezlet lehet osztály, évfolyam és iskolai szintű. Az iskolai és az évfolyamot
érintő szülői értekezlet általános nevelési, pedagógiai kérdésekről ad tájékoztatást vagy
nyit fórumot az iskola. A kilencedik osztályos szülők számára összevont szülői értekezleten
mutatja be az igazgató az iskolát, ismerteti az iskola szándékát és elvárásait, illetve válaszol a
szülők kérdéseire. A végzős évfolyamok szülői értekezletén a megbízott igazgatóhelyettes
ismerteti az érettségire jelentkezés feltételeit, törvényi hátterét, a továbbtanulási feltételeket és
lehetőségeket, válaszol a felmerülő kérdésekre.

II.4.2.2. Az oktatóok és a szülők kapcsolattartása fogadóórákon
A fogadóórák és tantestületi fogadóórák feladata a szülők és oktatók személyes találkozása,
illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal
(otthoni tanulás, külön órák, korrepetálási lehetőségek feltérképezése, szabadidő helyes
eltöltése, egészséges életmódra nevelés kérdései, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
Szülői fogadóórát valamennyi oktató hetente egy alkalommal tart, amelyre a szülő előzetesen
telefonon jelentkezhet be a tanulók ellenőrző könyvébe beírt fogadóórák időpontjai alapján.
Itt a szülő és oktató személyesen találkozva beszélheegy-egy tanuló egyéni fejlődését igény
esetén a tanulót is bevonva.

Oktatói testületi fogadó-óra félévenként kétszer kerül megrendezésre. Az időpontjáról az
ellenőrző könyvön keresztül az osztályfőnök tájékoztatja a szülőt, de az iskola ütemtervébe
is bekerül az időpontja, amely az intézmény honlapjáról bárki számára elérhető. Ez
alkalommal a szülő akár gyermeke összes oktatójával találkozhat, átfogó képet kaphat a
gyermek iskolai életéről, személyes vagy oktatóihoz fűződő kapcsolatairól is. Megoldási
javaslatokat tehet és kérhet a felmerült gondok megoldására.

II.4.2.3. Kapcsolattartás családlátogatás során
A családlátogatás feladata a tanulók családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve
tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. E lehetőséggel főként akkor
élhet az iskola, ha a tanulóval kapcsolatban súlyos problémák merültek fel.

II.4.2.4. Nyílt tanítási nap
Ennek feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskola oktató-nevelő és szakmai
munkájának

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási és gyakorlati órák

lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről,
munkájáról.

A pályaválasztás előtt álló fiatalok és szülei nyílt napok keretében

ismerkedhetnek meg az iskolával és annak szakmai programjával.
II.4.2.5. Írásbeli tájékoztató
Ez azt a célt szolgálja, hogy a szülőket tájékoztassuk a tanulók tanulmányairól, magatartásáról,
illetve a különféle iskolai, vagy osztályszintű programokról. (pl.: igazolatlan hiányzás,
bukásértesítő, rendkívüli szülői értekezlet, osztálykirándulás, stb.) A kapcsolattartásnak ezt a
formáját többnyire az ellenőrző könyvön keresztül valósítják meg az iskolai közélet szereplői.

II.4.2.6. A szülői munkaközösség munkája
Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői
munkaközösség működhet, amennyiben a szülők kezdeményezik ilyen érdekképviseleti szerv
létrehozását. Az osztályba járó tanulók szülei alkotják az osztály szülői munkaközösségét,
amelyet a maguk közül választott elnök a tisztségviselőkkel és az osztályfőnökkel
együttműködve irányít. Az iskolai szülői munkaközösség az egyes osztályok szülői

munkaközösségéből áll. Az osztályok SZMK elnökei és tagjai választják az iskolai szülői
szervezetének vezetőit: elnököt és a tisztségviselőket.
A szülői munkaközösség főbb tevékenységi területei:
Elkészíti saját szabályzatait (SZMSZ, Munkaterv, Költségvetés).
Szervezi a szülők tájékoztatását az intézmény céljairól, közvetíti a szülők véleményét
az iskola igazgatójának.
Aktivizálja a szülőket a nevelő- és oktatómunka és a diákélet támogatása
érdekében.
Aktívan részt vesz az iskolai, rendezvényeken.
Ötleteket nyújt az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz.
Őszinte véleményt nyilvánít.
Érdeklődő, segítő hozzáállást, együttműködő magatartást tanúsít.
A nevelési problémák megbeszélésénél őszinte, a közös megoldásra való törekvést
támogatja.
Segíti a tanórán kívüli nevelőmunkát.
Részt vállal az ifjúságvédelmi teendőkben.
Segíti az iskola, a képzésben részt vevő vállalatok, a társadalmi szervezetek,
egyesületek között a kapcsolat kiépítését és működtetését.
Lehetőségeihez mérten részt vállal a tanulók jutalmazásában, segélyezésében, az
iskolai eszközállomány fejlesztésében, az iskolai munka körülményeinek javításában
szponzori segítségnyújtást biztosít.
Az iskola vezetősége és a szülői munkaközösség között a kapcsolatot az SZMKelnöke,
illetve a szülői munkaközösség összekötő oktatója látja el. Az igazgató és az iskolai SZMK
képviselője szükség szerint, de legalább félévenként ül össze. Az igazgató ezen üléseken
tájékoztatást ad az iskola munkájáról.
A szülő, mint és a pedagógiai folyamat „megrendelőjének”, segítőjének
tevékenysége
Fontos, hogy a szülő megfelelő mennyiségű és pontos információt szerezzen az intézmény
munkájáról. Ennek érdekében az iskola nyílt napokat szervezhet. A nyílt napokon az igazgató
tájékoztatást adhat az iskola szakmai programjáról, válaszol az érdeklődő szülők és diákok

kérdéseire. A nyílt napokat, a szakmai profilt reprezentáló kiállítás, óralátogatási lehetőség,
videofilmek vetítése egészíthetik ki.
A megfelelő iskola és szakmaválasztást segíthetik az iskol bemutató szórólapok, tájékoztatók.
Szülő, mint a pedagógiai folyamat segítője is bekapcsolódhat az iskola életébe. Ennek
lehetséges formái:
részt

vehet

a

szülői

munkaközösség

munkájában;
bekapcsolódhat az osztály és az iskola diákrendezvényeinek
szervezésébe;
anyagi támogatásával az Alapítványon keresztül előmozdíthatja a
tanulók jutalmazását, a versenyeredmények díjazását, a rendezvények
megszervezését és általában az iskolai pedagógiai programjának
eredményesebb megvalósítását;
elsősorban osztályfőnöki órán - a oktatósal egyeztetve - előadást tarthat a diákokat
érdeklő témakörökben;
tanulmányi kirándulásokon, táborozások alkalmával, diákrendezvényeken, iskolai
ünnepségeken kíséret, ügyelet vállalásával, illetve szervezőmunkával lehet az iskola
segítségére.
Számít az iskola a szülők véleményére és javaslatára a tanév rendjének kialakításánál, a
választható foglalkozáso kialakításánál, az alapítvány működtetésével kapcsolatban, a tanulói
támogatások, segélyek odaítélésénél és az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb
csoportját érintő kérdésekben.
Számít a szülők részvételére az iskolai oktatás-nevelésben, a közös programok
megszervezésében és lebonyolításában
Segítséget, együttműködést nyújtunk minden szülők által felvetett
kérdésben.
Igény szerint szakmai előadásokat, szülőprogramokat szervezünk a serdülőkor sajátosságait,
a tipikus nevelési helyzeteket bemutatva.
Végül talán a legfontosabb: Vegyenek részt a szülők saját gyermekük életében, még akkor
is, ha erre látszólag nincs idejük, még akkor is, ha a gyerek ezt látszólag nem akarja. Ennek
az életkornak sajátos jellemzője a leválás és a kötődés egyaránt

II.4.2.7. Tanulói részvétel, a diákképviselet fórumai
A tanulók iskolai életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, oktatók iránti bizalom,
a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a oktatókkal kialakított munkatársi
kapcsolat. Az eredményes munkának, a tehetség kibontakozásának feltétele a jó iskolai
közérzet, a színes, változatos diákélet. A tanulók jogait és kötelességeit a Szkt 57§ és Szkr
157§-a tartalmazza. Ezek érvényesítése az iskola mindennapi életében az iskola fontos
célkitűzése.
A szervezett diákélet fontos kerete annak, hogy a tanulók megismerjék a demokratikus
társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kötelességeket. Ezek gyakorlásában
tapasztalatot szerezzenek, fejlődjön kommunikációs és együttműködési készségük. Az
iskola számára pedig fontos eszköz ahhoz, hogy a diákoknak, mint iskolahasználóknak az
igényeit és véleményét megismerje, saját munkájának elemzésekor ezeket a tapasztalatokat
számításba vegye, az iskolafejlesztő munkájában felhasználja. A diákjogokkal összefüggő
személyiségi jogok a tanulókat természetesen és magától értetődően illetik meg, azokat a
oktatónak és a diáktársaknak egyaránt tiszteletben kell tartania.
A joggyakorlás legfontosabb szervezett fórumai a diákönkormányzat (Szkt 69§ és Szkr 216§a tartalmazza), (DÖK), a diákközgyűlés és az intézményi tanács, amennyiben annak
létrehozására igény mutatkozik.
Az iskola diákokat érintő kérdéseiben a tanulók tájékozódhatnak az osztályfőnököknél, illetve
az igazgatónál közvetlenül, vagy a diákönkormányzat képviselőin keresztül közvetetten.
Az illetékeseknek legkésőbb egy héten belül kötelesek választ adni.
Számít az iskola a tanulók értékelésére és javaslataira az iskola oktató-nevelő munkájában,
munkatervének és környezetének kialakításában. Erre évente egyszer szervezett lehetőséget
biztosítunk.
Számít az iskola a diákok részvételére az iskola és környezte rendjének fenntartásában. Ennek
egyik módja az ügyeletesi feladat, melyet a felsőbb évesek látnak el. Osztálykeretben
ugyanezt a feladatot látja el a hetes.
Diákönkormányzat (DÖK)
Iskolánk szakmai programja a személyességre építve a tanulói részvételt természetesnek
tekinti, és rögzíti a DÖK és minden diákszervezet és kör szervezésének jogát és feltételeit.

Az oktatói testületnek kötelessége kezdeményezni a DÖK létrejöttét, s amennyiben létrejön
legitim DÖK, az iskola minden feltételt megteremt működéséhez. A DÖK maga határozza
meg működési rendjét, kompetenciája határait. A határok meghúzása a törvény keretei között
autonóm módon történhet, ezt meghaladó igény esetén az oktatói testülettel kell egyeztetni a
tanulói igényeket. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed,
munkájukat oktató segíti, rajta keresztül is fordulhatnak a diákok az iskola vezetőségéhez.
Megbízatása 5 évre szólhat.
Az osztályközösség a DÖK legkisebb egysége, amely küldöttet delegál a DÖK vezetőségébe.
Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök. Ő koordinálja és segíti az osztályban tanító
oktatóok munkáját, aktív kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, valamint az
iskola ifjúságvédelmi felelősével. A DÖK szerveződése, felépítése a tagintézményekben is
ugyanúgy történik, mint a székhelyen. A tanulókat az iskola életéről, az aktuális feladatokról
az iskola igazgatója, a tagintézmények vezetői, a DÖK vezetője és az osztályfőnök
tájékoztatja.
Az iskola igazgatója tanévenként egyszer a diákközgyűlésen ad tájékoztatást, illetve hallgatja
meg a tanulók észrevételeit, javaslatait, melyen a tagintézmények DÖK küldöttei is részt
vesznek, ők képviselik a telephelyek diákságát.
Az iskolai diákönkormányzat működésének célja, feladata a Szkt 69§ és Szkr 216§-a alapján
a tanulói érdekképviselet megvalósítása a DÖK tevékenysége révén.
A fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése a DÖK munkáján és a diákközélet – ODB
működése, diáktanács megbeszélései, diákközgyűlés vagy diákparlament lebonyolítása stb.
- megvalósításán keresztül.
A DÖK működése során a tanulói jogok és kötelességegyakorlásának biztosítása
összhangban az SZMSZ-ben meghatározott elvek megismerésével és megvalósításával.
Az iskola kulturális életében való részvétel - a rendezvények, műsorok, ünnepélyek
szereplőinek közreműködése révén.
A mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek, kulturált viselkedési formák kialakítása a
fentiekben említett tevékenységek gyakorlása során
Anyagi támogatás

A DÖK anyagi támogatásáról a fenntartó gondoskodik. El kell érni, hogy ilyen módon is
kifejezhesse a fenntartó és az iskola a diákjogok érvényesülésének fontosságát, a szervezett
diákélet pozitív alakító hatását.
A diákközgyűlés
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának legfontosabb fóruma a
diákközgyűlés, amelyet évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni a székhelyen
és előtte a tagintézményekben. A diákközgyűlést - az iskolai DÖK döntése alapján küldöttközgyűlésként kell megszervezni az jellege, mérete miatt.
Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza.
évi rendes diákközgyűlésen a DÖK és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés
óta eltelt időszak munkájáról, különösen a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. A
diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a DÖK,
illetve az iskola vezetéséhez. A oktatóokra, a vezetőkre, az intézményre és a tanulókra
vonatkozó véleménynyilvánítás szervezett formában a diákközgyűlés keretében lehetséges.
Diákszervezetek, létrehozásának feltételei
Az iskola diákjai - felnőtt segítő közreműködésével - érdeklődési körüknek megfelelően
különböző diákköröket alakíthatnak, bekapcsolódhatnak külső diákszervezetek munkájába.
Ha a diákkör működtetésével kapcsolatban költségek merülnek fel, azt költségtérítéses
formában vagy az engedélyezett fakultatív órakeret terhére lehet indítani.
A mindennap testnevelés lehetőségének egyik fontos megvalósítási formája az iskolai
sportkör, amely - alapfeladat lévén - iskolai költségvetésből működik.
Külső diákszervezetek az iskolában
Iskolánkban külső diákszervezet csak a fenntartó hozzájárulásával működhet.
Diákpanaszok kezelése
A tanuló panaszaival az osztályfőnökhöz vagy közvetlenül az iskolavezetéshez (kollégium
vezető) fordulhat. A panasz jogosságát az igazgató megvizsgáltatja, és annak eredményéről
az érintettek számára tájékoztatást ad.
II.5. Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai

Az iskola nevelési és oktatási feladatait az Oktatói testület végzi. Tevékenységük kiterjed a
tervezésre, a megvalósításra és a teljes tanítási folyamat értékelésére. A oktatknak rugalmasan
alkalmazkodniuk kell az egymástól jelentősen eltérő életkori sajátosságokból származó
feltételekhez. Rendelkezniük kell azokkal a képességekkel és azzal a tudással, amely a
differenciált és folyamatos tehetség neveléshez és felzárkóztatáshoz szükséges. Nemcsak
hozzáértés és komoly, folyamatos felkészülés, hanem szeretet és tisztelet is nélkülözhetetlen
tanítványaink, azok szülei iránt.
A nevelésben tevékenykedő oktatók teremtik meg az iskola légkörét, amelynek az iskola
tanítását és életét is át kell járnia.

II.5.1. Az oktatók joga és kötelessége alapfeladatuk pontos és hiánytalan ellátásán túl:
a szakmai program ismerete, elfogadása és megvalósítása;
pontos és aktív részvétel a oktatói összejöveteleken, értekezleteken és minden
egyébiskolai rendezvényen;
etikus életvitel;
nyitottság a közélet helyi, országos eseményei, történései iránt, társadalmi
szerepvállalás;
tájékozottság a világ, Európa ügyeiben;
iskolai ünnepélyeken és rendezvényeken való példamutató megjelenés;
lelkiismeretes részvétel a szakmai továbbképzéseken;
hatékony együttműködés az iskola vezetőségével, a szülőkkel, valamint az
illetékes állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel;
az iskola különböző szintjeinek (pl. nevelési programjának) összehangolása;
személyes adottságainak és szaktudásának rendszeres fejlesztése (folyamatos
önképzés), amely hozzájárul a modern oktató személyiségének kibontakoztatásához;
széthúzás helyett olyan harmonikus iskolai légkör megteremtésének elősegítése, amely
az eredményes nevelői munka elengedhetetlen feltétele;
közreműködés a derűs, egészséges, örömteli és őszinte légkör létrejöttében oktatóok,
gyerekek és szülők körében;
kulturált beszédstílus és viselkedés, rend és fegyelem tevékenységük minden
szintjén;

őszinte és igaz véleménynyilvánítás, ugyanakkor tisztelet a diákok, kollégák és az
iskolavezetés iránt, természetes és hivatali titoktartás az oktatói testületi ügyekben.

Erkölcsi elvárások az oktatóktól
A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő
önismerettel, önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, hazánkat és embertársaikat
szerető emberekké váljanak, a oktatónak is azonosulnia kell a következő erkölcsi
elvárásokkal.
Nyitott kell, hogy legyen az egyetemes emberi értékekre, amelyeket beépíthet saját
életébe és nevelő-oktató munkájába.
Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a kultúra szépségeiben való elmélyedés,
amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához.
Ez a hivatás nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a oktatóoknak
vállalniuk kell a diákok előtt teljes személyiségüket, a korlátaikkal együtt.
Az oktatókat a diákok szeretetéből fakadó humánum kell, hogy vezérelje!
A diákok nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül.
Meg kell érezni, melyik diáknak van szüksége szerető személyes beszélgetésre, és
melyiknek határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben kerülni kell!
Ezt a munkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet
lelkiismeretesen elvégezni.
Az oktató minden pillanatban értéket közvetít, ezért kerülnie kell mindent, ami
értéktelen, ami csak az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak szórakoztat, de
nem nevel, ami üres tudást ad, de személyiséget nem fejleszt, ami csak pótszert akar
nyújtani az embernek értékek helyett!
Mindezt úgy kell tennie, hogigazodjon a gyermekek jogos igényeihez, életkori
sajátosságaikhoz, hogy ne elriasszon, hanem magával hívjon!
Fontos, hogy minden oktató pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen, biztosítva
az iskola egységes szellemét!
Ígéreteit megtartsa a diákoknak és a kollégáknak is!
Konfliktusait emberi módon kezelje! Tudjon megbocsátani, és bocsánatot
kérni!

Fogadja el az építő kritikát mind felettesei, mind kollégái, mind tanítványai részéről,
de önmaga is gyakorolja azt szükség esetén!
Személyes példájával is őrizze és tisztelje népünk, közösségünk értékeit, ünnepeit,
hagyományait.
II.5.2. Osztályfőnökök szerepe az iskolánkban
A társadalomban zajló változások hatására tartalmában, tevékenységében bővült oktatószerep
alakult ki. A tudós oktató szerepét felváltotta az alkotó, kísérletező, kutató oktató típus, de az
információrobbanás időszakában szükség van az oktató értékközvetítő szerepére is.
Az átformálódás folyamatában kiemelt szerepet tölt be az osztályfőnök, aki az iskolákban
a személyességet jelenti; az osztályt, mint nevelési tényezőt, a szociális kompetenciákat
alakító, formáló közösséget vezeti; segíti a tanulókat a jelen történéseinek megértésében, a
helyes értékrendjük kialakításában.
Osztályfőnök modell szerepe
Személyességet

visz

a

tanulókkal

kialakított

kapcsolatokba,

természetes

viselkedésével az önbizalom, önbecsülés irányába tereli a rá bízott osztály tagjait;
Hitelességet közvetít a szavak, a tettek és az érzelmek egységén keresztül a gondolati
és a mindennapi tevékenységek területein;
Toleranciát tanúsít, és arra nevel – mások véleménye, meggyőződése iránti
türelmességet mutat az iskolai élet minden területén;
Empátiával közelít a gondjára bízott tanulók problémáihoz – beleélést mutat a
másik ember lelkiállapotába.

Az osztályfőnök személyiségjegyei
Magas szintű pedagógiai, pszichológiai műveltség
Kiegyensúlyozott érzelmi élet
Reális énkép és önismeret
Magas fokú elkötelezettség és felelősségtudat
Emberszeretet, gyermekszeretet
Szociális érzékenység
Fegyelem, önfegyelem
Kritikai, önkritikai érzék

Optimizmus, humor
Kreativitás, találékonyság
Helyzetfelismerés, alkalmazkodóképesség
Az osztályfőnök nevelőmunkája
A munka jellemzői
Komplex, átfogó – a tanuló egész személyiségére irányul a
tevékenysége
Differenciált – a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán individualizált
követelményeket támaszt
Rugalmas - nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga; ellátása
lényegesen több spontaneitást, rugalmasságot, reflektivitást igényel
Az osztályfőnöki munka feladatkörei
Közvetlen nevelőmunka – ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő
alkalmazásuk;
az aktuális események feldolgozásakülönböző értékrendek megismertetése;
a kultúrahasználat megtanítása;
a konfliktusmegoldást kialakító pedagógiai tevékenység;
mentálhigiénés szemlélet alkalmazása a nevelőmunkában;
törődés a gyermekek aktuális problémáival; az osztály konfliktusainak megoldása;
gyermekvédelmi munka
Ügyviteli (adminisztrációs) feladatok – a haladási napló naprakész vezetése, a haladási
és anyakönyvi rész folyamatos ellenőrzése; igazolások esetleges igazolatlan órák
regisztrálása félévkor és évvégén a magatartás és szorgalomjegyek előkészítése az
értékelő értekezlet előtt; félévi értesítő, anyakönyv- és bizonyítványírás
Szervezés, koordinációs feladatok végrehajtása – kapcsolattartás az osztályban tanító
kollégákkal, a nevelésben-oktatásban hatékonyan résztvevőkkel, a szülőkkel, szülők
közötti felvilágosító munka; szabadidős tevékenységek, programok szervezése
II.5.2. 1. Az osztályfőnöki nevelés témakörei
Énképünk – az élet értelméről, az emberek tulajdonságai; önmagunk ismerete,
önnevelés, önmegvalósítás

Egészségünk védelme – az emberi test felépítése és működése; az egészséges ember;
az egészséges életmód; káros szenvedélyek;
A családi élet harmóniája – a család; a szülők; gyerekek a családban; a nagyszülőkről
és az öregekről; szerelem; szexualitás; a válás; a barátság; család és az iskola
Helyünk a társadalomban – társadalom és állam; a polgár – a polgári társadalom;
magánélet - közélet; társadalmi konfliktusok; viselkedéskultúránk; a rend
Művelődés – műveltség - művelődés; anyanyelvi műveltség; olvasáskultúránk; az ízlés
A szabadidő helyes eltöltése – játék, múzeum; színház; mozi, zene; tánc, sport,
kirándulás
Munkakultúra – a munka szerepe az ember életében; pályaválasztás; munkavállalás,
munkanélküliség; élethosszig tartó tanulás
Az ember és a természet kapcsolata - szennyezések; környezetvédelem; a fák és az
erdők szerepe
Hazánk és a nagyvilág – ország – haza - nemzet; a magyar diaszpóra; az ENSZ;
Az Európai Unió
II.5.3. Tanulmányok alatti vizsgák
A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező
és választott tantárgyban a tanév végén legalább „elégséges” (2) szinten teljesítette.
A továbbhaladás feltételeit a helyi tanterv és a szakgimnázium, szakközépiskolák számára
kiadott kerettanterv tartalmazza.(a kifutó képzések esetén) A 2020/21-es tanévtől a helyi
tanterv, program tanterv technikumok és szakképző iskolák számára kiadott tantervek
tartalmazzák.
A tanulók magasabb évfolyamra lépésének megállapítása az oktatói testület jogkörébe
tartozik, ezt a jogkört értékelő értekezleteken átruházott hatáskörként az osztályban tanító
oktatók értekezlete gyakorolja.

Szakmai középfokú oktatás (szakgimnázium. technikum):
A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az adott szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeiben illetve 2020/21-es tanévtől az adott szakképesítés Képzési
Kimeneti Követelményeinek megfelel (központi programjában), ill. nevezett két

dokumentum alapján készített szakmai programban meghatározott követelményeket az adott
évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.
A követelmények teljesítését az oktatók a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el, és minden tantárgyból legalább az „elégséges” (2) év végi
osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.

Továbbhaladás az iskolai évfolyamokon:
Ha a tanuló a tanév végén bármennyi tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot, a következő
tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. (kivételt képez ez alól, ha a
tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kettőszázötven
tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és
emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető)
A sikertelen osztályozó vizsga vagy a vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von
maga után valamennyi intézménytípusban.
A félévi és az év végi osztályzatot az összes érdemjegy számtani átlaga alapján kell
meghatározni, a kerekítésnél a matematikában előírt módszert kell alkalmazni. Az
osztálynaplóban tanulónként minimálisan félévenként annyi osztályzat rögzítése szükséges,
amennyi a kérdéses tantárgyból a heti óraszám. Év végén a jegyek lezárásánál a teljes tanévre
vonatkozó osztályzatokat kell figyelembe venni. Ezen osztályzatokról a tanulót és a kiskorú
tanuló szülőjét értesítenünk kell.

Ágazati alapvizsga:

Állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott
ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit
országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő
személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát.
Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében
azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény
oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság
elnökét a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara
delegálja.
Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az
ágazati alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol.
A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet (szakképző 9., technikus 10. évfolyam
után), ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett.

Osztályozó vizsga:
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha
Félévi osztályozó vizsgák
Ha iskolánk tanulójának mulasztása az első félév végére meghaladja a 250 tanítási órát, vagy
egy adott tantárgyból a tanítatási órák 30%-át és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel
értékelhető, (tantárgyanként minimum 2 érdemjegy) félévkor osztályozó vizsgát kell tennie a
vizsgaszabályzatnak megfelelően.
Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a nem tanköteles tanulónak, aki 30 tanítási óránál
többet mulaszt igazolatlanul, (feltéve, hogy az iskola a tanulót, illetve szülőjét legalább 2
alkalommal figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire).
Év végi osztályozó vizsgák
Ha a tanuló mulasztása egy tanítási évben (igazolt és igazolatlan mulasztás együttesen)
meghaladja a 250 órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át és emiatt a tanuló
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, valamint az igazolatlan
órák száma nem haladja meg az igazolt mulasztások számát, év végén osztályozó vizsgát
köteles tenni.
Év végi osztályozó vizsgát kell tennie iskolánkban annak a tanulónak, akit aziskola igazgatója
felmentett a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, vagy akinek az iskola igazgatója

engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben,
illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
Osztályozó vizsga esetén a tanuló továbbhaladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha
a tanuló az osztályozó vizsga tantárgyai mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot
szerzett, vagy megfelelően teljesített minősítést kapott. Ellenkező esetben a tanuló az
évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait intézményünkben.

Javítóvizsgák
Iskolánkban a tanuló javítóvizsgát akkor tehet, ha
tanév végén az elégtelen osztályzatot kapott valamilyen tantárgyból
az osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt
az osztályozó vizsgát nem fejezte be
az osztályozó vizsgát az előírt időpontig nem tette le.
A javítóvizsgákat minden év augusztus 15. és augusztus 31. közötti időszakban tartjuk
iskolánkban, kivéve a keresztféléves illetve a tanév hagyományos rendjéhez nem igazodó
szaképzéseknél.
A magasabb évfolyamra a tanuló abban az esetben léphet, ha a javítóvizsgán minden
vizsgatantárgyból legalább elégséges osztályzatot, vagy megfelelően teljesített minősítést
kapott.
II.5.4. A felvétel és az átvétel helyi szabályai
Intézményünkbe felvétel vagy átvétel útján lehet tanulói, vagy felnőttképzési
jogviszonyt kötni.
Felvételi eljárás
A felvételi kérelmekről az alábbiak szerint döntünk:
technikum esetén a tanulmányi eredmények, továbbá a szakképzésre vonatkozó
jogszabályok szerinti egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítése,
szakképző iskola esetén az általános iskolai tanulmányi eredmények és az egészségügyi,
pályaalkalmassági követelmények teljesítése.
A jelentkezés rendjét és a felvételi eljárást a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szabályozza.

Iskolánk felvételi tájékoztatót készít. A BKSzC által készít tájékoztatóban és azt az iskola és a
BKSzC honlapján, valamint a KIFIR rendszerében október 20-ig nyilvánosságra hozza.
Átvételi eljárás
A felsőbb évfolyamra jelentkezéskor az iskola vizsgálja a: tanuló megelőző tanulmányait, a
választandó osztály befogadóképességét, az osztály struktúráját. Az átvételt megelőzően az
iskola különbözeti vizsgát írhat elő a jelentkezőnek.
A vizsga idejét az iskola igazgatója határozza meg. Az átvétel igazgatói határozattal
engedélyezhető:
előzetes tanulmányok beszámításával, továbbá:
különbözeti vizsgával,
egyéni segítségnyújtással,
türelmi idő biztosításával,
évfolyamismétléssel

II.6. Egészségfejlesztési, egészségnevelési program
II.6.1.1. Az intézményünk szerepe az egészségnevelésben
Legfontosabb feladatunk a családdal való szoros együttműködés kialakítása munkánk során.
Meg kell szerveznünk az egészség megvédésére, visszaszerzésére vonatkozó ismeretek
átadását, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatását.
Magatartási

alternatívákat

kell

ajánlanunk

melyek

alkalmasak

az

egészségvédő

magatartásra, annak gyakorlására, példaértékű bemutatásra alkalmasak. Motiválni kell a
gyerekeinket

az

véleményformálás

egészségvédő
kialakítására,

magatartás
elfogadására,

szabályainak
a

helyes

megtartására,
döntés

közös

kiválasztásában.

Tudatosítanunk kell, hogy az egészség a szervezet és a környezet közötti dinamikus
egyensúlyi állapotot fejez ki.
Célunk, hogy a fiatalok egészségesek, erősek, és edzettek legyenek, az egészséges
életmódot tudatosan akarják és ez a magatartásforma váljék személyiségük olyan jellemző
vonásává, amely felnőtt korban is megmarad.
Az egészségnevelés (és környezeti nevelés) célja
Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját
egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük
módját. El kell érni, hogy alkalmazzák a tanultakat: tegyenek meg mindent saját egészségük
érdekében.
Az egészségvédelem kiemelt témakörei:
önmagunk, az egészségi állapotunk ismerete;
az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, az egészséges
táplálkozás;
a mindennapos testnevelés, testmozgás, az egészséges testtartás;
a

testi

és

lelki

egészség

fejlesztése,

a

viselkedési

függőségek,

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőlegezése;
a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség
megőrzése a bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzése;
a baleset megelőzés és elsősegélynyújtás;
a személyi higiéné;

a

a tanulás és tanulás technikái, a tanulási környezet alakítása, az idővel való
gazdálkodás szerepe;
az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése;
az egészséges életmód, az egészség értéktudatosítása.
Az egészségnevelés iskolai koordinálására egészségfejlesztő csoportot hoztunk létre és
működtetünk – Koordinációs Iroda

Tagjai:
a megbízott igazgató-helyettes
biológia szakos oktatók
testnevelés szakos oktatók
az iskolaorvos és védőnő
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
fejlesztő oktató iskola pszichológus
Az egészségfejlesztő csoport éves programokban, munkatervekben gondoskodik e
feladatok ellátásáról.
II.6.1.2. Egészségnevelésünk főbb szinterei
Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek átadása, készségfejlesztés, szokásalakítás,
szemléletformálás osztályfőnöki órákon az osztályfőnökök, a védőnő által tartott
foglalkozásokon, szaktantárgyak témakörein keresztül, egészségneveléssel kapcsolatos
előadásokon, programok során valósul meg.
Az alapszintű elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítása a 10.évfolyam tanulói számára
elméleti és gyakorlati foglalkozások során osztályfőnöki órák, és az iskola által engedélyezett
órák keretében történik.
Az elméleti, gyakorlati órák témái:
Az elsősegélynyújtás célja, az alapvető szabályok, biztonságos elsősegélynyújtás, a
mentő hívása.
A beteg állapotának a felmérése, betegvizsgálat.

Ájulás, eszméletlen, de lélegző beteg ellátása, a sérülésekről általában, égési sérülés,
vérzések, sebellátás, felső, alsó végtag sérülése, törések, agyrázkódás, koponyasérülés,
gerincsérülés, mellkasi sérülések, hasi sérült ellátása, idegen test, légúti idegen test
eltávolítása,epilepsziás beteg ellátása,lázgörcs,elektromos áram okozta balesetek,
mérgezések ,hőmérséklet okozta megbetegedések újraélesztés.
A tanórán kívüli lehetőségek
Az egészséges életmód kialakításához szükséges ismeretek önálló elsajátívaló
késztetés könyvtári kutatómunkával, kiselőadásokra való felkészüléssel. Ehhez
háttéranyagot a könyvtár külön-gyűjtemény kialakításával segíti.
Pályázatokon való részvétel
Versenyek, vetélkedők (elsősegélynyújtó verseny, sport versegészségnapok,
Gólya-napok, diáknapok szervezése, plakát-készíttetés
Mentális gondozás: egyéni foglalkozás a mentális problémákkal küzdő tanulókkal
(ifjúságvédelmi felelős, iskolaorvos, védőnő)
Kortárs segítő tanulók egészségnevelő munkája (alkoholizmus ellen, drog - ill.
AIDS prevencióképpen)
A karitatív tevékenységek egészségnevelő példájának kiaknázása (véradó nap
szervezése a felnőttek illetve a 18. évüket betöltött tanulók részvételével.
II.6.2.Egészségügyi szolgálat feladatai az iskolában

(Szkr. 14.§ (2) A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza d) az
egészségfejlesztési programot a 102. § (4) bekezdése alapján.)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről biztosítja a nevelési/oktatási intézményekben
a gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásához való jogát. Az iskolában az egészségügyi
ellátás a nevelési/oktatási intézmény orvosának és védőnőjének közös munkája, melyet az
Iskola-egészségügyi szolgálat keretében végeznek.
Az iskolában orvosi rendelés, tanácsadás hetente két napon, védőnői tanácsadás naponta
van. A tanuló a tanévben, rendeletekben, módszertani-és szakmai irányelvekben
meghatározott – egészségügyi vizsgálatokon, szűréseken vesz részt évente.
Ezen szűrések keretében valósul meg:
belgyógyászati vizsgálat

pályaválasztási/alkalmassági vizsgálat
pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása
testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok
szerinti értékelése.
a nemi fejlődés értékelése
látásélesség vizsgálata
színlátás vizsgálata
hallás vizsgálata
golyvaszűrés – a pajzsmirigy tapintásos vizsgálata
mozgásszervek vizsgálata
vérnyomásmérés
A vizsgálatok eredményéről, a további vizsgálatok szükségességéről a szülők írásos
tájékoztatót, a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról külön betétlapot kapnak.
Az esetleges nem kötelező védőoltások lehetőségéről tájékoztatás történik.
A vizsgálatok alkalmával indokolt esetekben háziorvoshoz, szakorvoshoz irányítás történik.
A gondozott tanulók kontrollja, a szakorvoshoz utaltak eredményeinek dokumentálása,
értékelése szükség szerint történik.
Az egészségügyi, szociális szempontból veszélyeztetett tanulók fokozott gondozása egyéni
megbeszélés során történik különös figyelemmel a rizikófaktorok és életmóddal kapcsolatos
problémák feltárására, az orvosi tanácsok betartásának hangsúlyozásával.
A leendő 9.évfolyamnál szakmai alkalmassági szűrővizsgálaton vesz részt minden az
iskolába jelentkezett gyermek az adott évben..
A 12.évfolyamos tanulóknak részére a pályaválasztási tanácsadás az egészségi állapot
figyelembe vételével történik.
Személyre szabott a tanácsadás a szűrések alkalmával a személyi higiénéről (fogápolás,
tisztálkodás, intim higiéné, megfelelő öltözködés), a helyes táplálkozásról, az elhízásról és
következményeiről, a káros szenvedélyek kialakulásának elkerüléséről, megszüntetéséről, a
helyes testtartásról, a mozgás fontosságáról, a lelki egyensúly kialakításáról.
Betegség illetve rosszullét során az iskolaorvos, védőnő intézkedik, elsősegélyt nyújt, mentőt
hív szükség esetén.

A tanév folyamán egészségnevelő, felvilágosító foglalkozásokat tart a védőnő osztályfőnöki
órák keretében illetve az iskola által engedélyezett időpontokban. Az előadások témakörei:
a helyes táplálkozás, bőrápolás, személyi higiénia, káros szenvedélyek, szexuális
felvilágosítás keretén belül a szűrővizsgálatok fontossága, a fogamzásgátlás, terhességmegszakítás, nemi betegségek.

Igény szerint foglalkozásokat tartcsecsemőápolási

ismeretekről, a várandósságról, a szülésről. Igény szerint csecsemőápolási versenyre,
elsősegélynyújtó versenyre felkészíti, benevezi a tanulókat.
Elsősegélynyújtó alapismeretek átadása az iskola 10. évfolyamos tanulói számára. A védőnő
rendszeres fogadóórát biztosít.
Az iskolaorvos és védőnő szükség esetén szorosan együttműködik az iskolapszichológussal
az iskola ifjúságvédelmi felelősével, az osztályfőnökökkel, a Szociális Szolgálat
munkatársával és minden civil és kapcsolódó szervezettel.
Amennyiben az iskola Egészségnapot szervez, szakkört kíván indítani, vagy szervezett
szűrésen vesz részt az iskola védőnője segíti a szervezést és lebonyolítást.
Az iskolában dolgozó pszichológus főbb tevékenysége:
a tanulók belső lelki egyensúlyának, megtartására irányuló módszerek ismertetése és
alkalmazása,
a családi háttér miatt labilissá vált gyerekek érzelem és lelki világának gyógyítása,
az egészséges életszemlélet kialakítása
A gyermekek önként vehetik igénybe a szakember segítségét, vagy adott esetben az
osztályfőnök, az iskolaorvos, a védőnő javaslatával.
A gyermekek tanulási nehézségének feltárására szakszolgálatokat is igénybe kell
vennünk.
Az egészséges élet alapját jelentő testi, fizikai állóképesség megőrzésére és fejlesztésére
a tanulóknak lehetőségük van a testnevelési tanórákon kívüli testedzésre is.
Rendszeresen folynak az iskolában szakköri foglalkozások, melyeknek az a célja, hogy a
gyermek

pszichoszomatikus

fejlettségéhez

és

érdeklődéséhez

igazodva

játékos

mozgástevékenységgel testileg és lelkileg is kiegyensúlyozott munkabírású fiatalokat
neveljen. Ezen sajátos eszközökkel hozzájárulnak ahhoz, hogy olyan a életstílust tanuljanak
meg, gyakoroljanak be, amely a későbbi életszakaszokban isnélkülözhetetlenné teszi
számukra a rendszeres testedzést.

El kell érni, hogy a tanulók sportolás közben éljék át a mozgás és a versengés örömét. Ezért a
diákok rendszeresen járnak versenyekre, így az egészségmegőrző hatáson túl a gyerekek
kikapcsolódást és szórakozást is találnak a sportolásban.
Az intézményi testnevelés célja ezen kívül a tanulók testalkati kóros elváltozásának
megelőzése, a helyes testtartás és az izomzat fejlesztése, erősítése az érrendszer javítása.
A sport és a testnevelés szerepe, hogy az emberi lény biológiai, pszichológiaiszociális
egyensúlyát és harmóniáját kialakítsa, amelyhez az alábbi témakörök is segítséget nyújtanak:
Az egészséges táplálkozás és a sport kapcsolata
A káros szenvedélyek hatása a sport teljesítőképesség
romlására
A rendszeres mozgás élettani hatásai.
Rendszeresen plakátpályázatokat hirdetünk meg az egészséges életmód népszerűsítése
érdekében.
Egészségnevelés a tanítási órákon:
A biológia tanórákon megismerkedhetnek a tanulók a saját szervezetük felépítésével, a
betegségekkel, és a káros hatások forrásaival. Részletes ismereteket szerezhetnek a diákok a
helyes táplálkozás fontosságáról, amely a fizikai alapot adhatja meg egy egészséges szervezet
számára. Különösen nagy szerepet kap a tananyagból megismerhető betegségek (AIDS,
Hepatitis) elkerülésére irányuló szemlélet kialakítása, helyes életmódbeli változtatások
alkalmazása. Fontos témakör a káros anyagok (dohányzás, alkohol, drog) hatásainak
ismertetése. A pótcselekvések elkerülésére irányuló alternatívák ismertetése, a kockázati
tényezők felismerése és elkerülése.
Komplex intézményi mozgásprogram
A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves
munkatervünk melléklete.
Az intézményünk tanulói rendszeresen részt vesznek a budapesti és a különféle szervezetek által
meghirdetett sport- és egészségnapokon.
Az alternatív és szabadidős mozgásrendszerek keretében az alábbi sportágakat a feltüntetett
órában beépítettük az óratervi órakeretbe: labdarúgás, kézilabda, atlétika, utcai kosárlabda
(street ball)

Az alábbi sportágakból házi- és kerületi bajnokságot szervezünk: labdarúgás, kézilabda,
kosárlabda, röplabda.
Napközben felszerelést biztosítunk a sportolni kívánó diákok számára.
Az iskolai sportkörünk az alábbi szakágakkal rendelkezik: labdarúgás, kosárlabda, röplabda.
Az évszakok sajátosságainak megfelelően a következő mozgásos tevékenységeket végezzük:
futás, távolugrás, magasugrás, labdajátékok.
A tanulók fizikai állapotának mérését évente elvégezzük. Ezeknek a méréseknek a tapasztalatait
felhasználjuk a testnevelési órák fizikai képességfejlesztésének megtervezésénél, a sportköri
foglalkozásokon és a tömegsport órákon.
II.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókat a 2019. évi LXXX. tv. az alábbiak szerint határozza
meg az „Értelmező rendelkezések”(7.§) során:
II.7.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő tanuló, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) szerinti szakértői bizottság szakvéleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal,
tanulási,

magatartásszabályozási

hiányosságokkal

küzd,

közösségbe

való

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek,
sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy: az a
különleges bánásmódot igénylő tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy,
aki az Nkt. szerinti szakértői bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi - látási, hallási -, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy

egyéb pszichés fejlődési zavarral -súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral - küzd,
Míg a kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú
kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció,
elkötelezettség.
Hátrányos helyzetű tanuló az, akinek a települési önkormányzat jegyzője határozatban
megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló szülei iskolai végzettsége - önkéntes nyilatkozatuk
alapján - a 8.általános osztályt nem haladja meg.
Ennek

érdekében

intézményünk

elsődlegesen

a

jogszabályi

lehetőségek

teljes

kihasználását, ill. a kötelezettségek teljesítését tartja fontosnak az alábbiak szerint:
„A középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok
engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási
rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára … a differenciált fejlesztést biztosító egy–
három fős foglalkozásokat. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább
további heti egy-egy óra biztosított az osztályok meghatározott időkerete felett.” /27§ (5)/
„A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt
a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként
tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának
tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. Az
időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.” Nkt./27§ (7) /
A oktató alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, iskolában a
program tantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési
igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.
Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató munkája során
gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról;
ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek
egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,

a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógyoktatósal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
felzárkózását elősegítse, segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa
a tehetséges tanulókat.” /62.
Oktatóaink munkája azonban nagyban támaszkodik a szülők felelősségvállalására, aktív
gondoskodására még inkább az átlagtól eltérő, külön figyelmet igénylő gyermekek esetén,
ahogy ezt a jogszabály is rögzíti:
„A szülő kötelessége, hogy
gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez
minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje
gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,
biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését,
tiszteletben tartsa az óvoda az iskola, kollégium vezetői, oktatói, alkalmazottai emberi
méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson,
továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi és a fejlesztő foglalkozásokon való
részvételét, ha a tanulóval foglalkozó oktatóok kezdeményezésére, az oktatói testület erre
javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget,
a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.” /72. § (1) (4) A szülő kötelességei
és jogai/

II.7.3. Tehetség kibontakozását segítő tevékenységeink
Kötelességünknek tekintjük a tehetséges tanulók felkarolását is. Tapasztalatok szerint a
tehetséggondozásban a oktatók szerepe jelentős hatású. Az a gyerek, akit a oktatók
“lebecsülnek”, rosszabbul, akit “túlbecsülnek”, jobban teljesít.
A tehetséges tanítványainkkal rendszeresen foglalkoznunk kell. Tanulásukat elsősorban a
pozitív megerősítés segíti elő. A sikerélmény kitartó tevékenységre ösztönöz, és

teljesítményképes tudást eredményez. Fontos a folyamatos cselekedtetés és az önálló
munkáltatás.

Meglévő szolgáltatásaink a tehetséggondozásban
Tankönyvön kívüli ismeretforrások beépítése a tanulásba.
Önálló ismeretszerzési lehetőségek (könyvtárak, forrás-központok, nem
hagyományos ismerethordozók).
Speciális

tehetséggondozó

szakkörök,

tantárgyi

szakkörök,

konzultációk,
nyelvvizsga előkészítő foglalkozások.
Országos, illetve fővárosi szervezetek által meghirdetett pályázati lehetőségek
kihasználása az ösztöndíj elnyeréséért.
Országos versenyekre való felkészítés és részvétel:
Szakmasztár, Euroskill, Worldskill, OKTV stb.
Iskolai szintű szakmai, közismereti pályázatok
meghirdetése.

Állandó szakköreink:
Színházbarát-kör,

„Beszélni nehéz!” - kör,
“Szépírás a Kézírás” országos verseny
Elektronika szakkör
Filmklub
Modellező szakkör, stb.

Iskolai, kerületi műveltségi vetélkedők (vers- és prózamondó- verseny, Kazinczy
szépkiejtési verseny, Implom József stb.) is a tehetséggondozást szolgálja.
Egyéb lehetőségek
Kapcsolatfelvétel,

szakmai

tanácskérés

az

1989-ben megalakult

Tehetséggondozó

Társasággal és a Fővárosi Pedagógiai Intézet keretében működő Tehetséggondozó Központtal.
A tanulók öntevékeny diákköröket (önképzőköröket, stb.) hozhatnak létre, melynek
meghirdetését, megszervezését, működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkájában
nagymértékben a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére számítunk. A

diákkörök szakmai irányítását az oktatók, esetleg külső meghívott szakemberek segítik. A
tanórán- és az iskolán kívüli ún. szabadidős tevékenységeink is jól szolgálják a tehetséges
tanulóink magas szintű fejlesztését és a felzárkóztatást is.
A szabadidő szervezésénél figyelembe vesszük az alábbi feladatokat.
Ezek közül a legfontosabbak:
a személyiségfejlődés elősegítése,
a pihenés, regenerálódás biztosítása,
a hangos szórakozás, játék biztosítása,
a művelődés biztosítása,
az egyéni érdeklődés kielégítése.
A művelődési-tanulási és a szabadidő szervezési céljaink:
a szabadidőt irányító oktatók jobb összmunkája,
szakkörök, fakultatív tevékenységek körének bővítése,
jobb együttműködés kialakítása a kerületi közművelődési intézményekkel,
Továbbra

is

színvonalasan

szervezzük

a

színházi,

múzeumi

programokat

az

osztályközösségek részére. Értékes filmalkotások közös megtekintése már hagyománnyá vált
iskolánkban. A rendhagyó irodalomórák gyakoriságát is szeretnénk biztosítani, amelyek neves
művészek közreműködésével jöhettek létre, és szereztek a tanulóknak, oktatóknak életre szóló
élményeket. Az aktív művelődési lehetőségek megszervezése (amatőr művészeti csoportok,
művészeti szakkörök), rendszeres sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása, fő
irányokhoz tartoznak a különféle közös osztályprogramok (kirándulások, társas együttlétek,
klubestek, stb.), a tanulók anyagi, erkölcsi ösztönzése (pl. a jó tanulók évente egy alkalommal
tanulmányi kirándulás vesznek részt. A költségeket az iskola finanszírozza. Irodalmi,
történelmi pályázatoknál díjak kitűzése, stb.).

II.7.3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:
A gyermek és ifjúságvédelem (továbbiakban gyermekvédelem) azokkal a kiskorúakkal
foglalkozik, akik környezetük ártó hatásai, vagy saját személyes fejlődésük rendellenességei
miatt fejlődésükben veszélyeztetettek. A gyermekvédelem és a családpolitika a szakképzés és
a köznevelés rendszerébe is tartozik. Ezek létét és működését törvények és más
jogszabályok határozzák meg. A gyermekvédelem így válik elméletben és gyakorlatban is

komplex területté, amelynek összetevői között a leglényegesebbek: a jogi, a szociális, az
egészségügyi, a közgazdasági, a pszichológiai részterületek. Mivel azonban a gyermekek és
a családjuk életében mindezek egyedi módon érvényesülnek, a gyermekvédelmi problémáik
összegződnek: ezért a gyermekvédelem szemléleti alapja a gyermeki személyiségfejlődés
egészét segítő pedagógiai szemlélet.
Minden tudomány és minden gyakorlati eljárás a pedagógiának van alárendelve a
gyermekvédelmi esetekben. A gyerek érdekeit legjobban a pedagógiai érdek fejezi ki. A
gyermekvédelem széleskörű tevékenység, amely szükség esetén magába foglalja azokat az
intézkedéseket, tevékenységeket, amelyek a gyermek eltartását, egészségügyi ellátását,
gondozását, testi, szellemi, erkölcsi fejlődését hivatottak segíteni és biztosítani. Megold
pedagógiai, egészségügyi, jogi (és speciális) problémákat – a tehetséggondozástól az
iskoláztatás egész időszakára, majd a felnőtté válásig átfed egy jelentős életszakaszt. A
gyermekvédelmet törvények szabályozzák - valószínűleg a jövőben is túlnyomórészt állami
feladat marad, amelyben a társadalmi változásoknak megfelelően szerepet vállalnak az
egyházak, alapítványok stb. is.
A gyermekvédelem eszerint kisegítő tevékenység, melynek célja a család nevelőmunkájának
kiegészítése, esetleg pótlása.
Az iskolánkba járó gyermekek kb. 20-30 % jelentős szociális és műveltségi hátránnyal küzd,
ezért felzárkóztatásukat, a tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységet szintén
kiemelt feladatként kezeljük.
A szociális hátrányokat helyi segélyekkel (tankönyvsegély, étkezési hozzájárulás, stb.),
valamint a fővárosi, kerületi önkormányzat által felkínált segítséget is igénybe véve próbáljuk
elviselhetőbbé tenni.
Tanulóink magatartása a társadalomban, a családban lévő feszültségek hatását erősen magán
viseli. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk olykor nehezen tud lépést tartani a
feladatokkal, ezért a gyermek- és ifjúságvédelem a tantestület valamennyi tagjának feladata.
Elsődleges és meghatározó tennivaló a megelőzés. A beszélgetések, az őszinte érdeklődés, a
diszkréció, a pedagógiai intuíció, a megértés is hozzájárulnak a problémák kiküszöböléséhez.
A gyermekek életkörülményeiben és fejlődésükben tapasztalható rendellenességeket
időben fel kell tárnunk, intézkedésünknek az előidéző okok megváltoztatására kell
irányulnia. Szükség esetén szakember segítségét is kell kérnünk.

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeink segítése:

Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulást szervezünk. Az osztályközösség segítségét
is igénybe vesszük, ezzel is erősítjük bennük az összetartozás érzését. Szülők és a családok
nevelési gondjainak megoldásának segítése:
Szükség esetén családlátogatás.
Pályairány kiválasztásának segítése, az ágazati vizsgák után.
Tanulók szabadidejének szervezése.

Gyermek- és ifjúságvédelem
A gyermekvédelmet összefogó kollégák által működtetett koordinációs iroda keretében van
lehetőség egy a nevelő oktató munkát segítő ifjúság- és gyermekvédelmi felelős
alkalmazására. Munkáját a többi kollégával közösen végzi.

Feladata:
A szülőket szülői értekezleteken, fogadóórákon rendszeresen tájékoztatatni a szociális
juttatások lehetőségeiről, a különböző problémák esetén a megfelelő intézményekhez
irányítani őket.
Az osztályfőnökökkel együttműködve tanév elején felmérést készítenek az iskola
hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekeiről, javaslatokat dolgoznak ki szociális
támogatásukra és pedagógiai gondozásukra.
Gyermekjogok ismerete, érvényesítése, az esetleges jogsértések feltárása.
Az osztályfőnökökkel együttműködve figyelemmel kísérik a beiskolázást, a tanulók
rendszeres iskolába való járását, az iskolába járás alól felmentett tanulók életét, a
felmentett gyerekek osztályozó vizsgára való felkészítését.
Segítséget nyújtanak a kulturált, egészséges életvitel kialakítása. Felhívják a
figyelmet a különböző egészségkárosító szerekkel történő élés egészségi és jogi
kockázataira.

Kapcsolattartás:
a családdal,

az iskolaorvossal,
a Gyermekjóléti Szolgálattal,
a Családsegítő Szolgálattal,
a kollégiumi nevelőkkel, a drogambulanciával,
A hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatásának segítése iskolánk minden oktatóának
feladata.

Közös feladataink:
A tanulók lemaradásakor az okok feltárása.
Segíteni lemaradókat az ismeretszerzés lépéseinek, a helyes tanulás, az egyszerű
feladatmegoldások módjának gyakoroltatásával, kisebb-nagyobb sikerélmények
biztosításával.
A tanulási kudarccal küszködő gyermekeinket több alkalommal ösztönözzük,
dicsérjük.
Az iskola egyéni felzárkóztató foglalkozásokat szervez 3-4 tanuló
részvételével.
Az előírt tanítási program és követelményrendszert differenciáljuk.

Intézményünk a NAT szellemiségének megfelelően segíti az esélyegyenlőség megvalósulását.
A különböző szociokulturális háttérrel rendelkező tanulóink között a hátrányok feltárásával
és kompenzálásával törekszünk erre.
Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges az
olvasási-számolási problémák (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia) gyors felismerése és
preventív kezelése, ezért erre irányuló vizsgálatokat végzünk. Egyes tantárgyakból (pl. idegen
nyelv) indokolt esetben felmentjük.
A hátrányt nem jelentő képességterületen erősítjük a tanuló kiemelkedési
lehetőségeit. Segítjük a tanulókat abban, hogy ismerjék meg önmagukat, hogy
legyen reális énképük, ismerjék meg az önfejlesztés lehetőségeit.
Szaktantermeink eszközeit folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük (pl. számítástechnika, biológia). Módszereinket és eszközeinket igyekszünk érdekesebbé, korszerűbbé tenni.
Osztályfőnöki órákon, a tanulás segítése tantárgy keretén belül ismertessük meg tanulóinkkal

a különböző, helyes tanulási módszereket. A tanuláshoz szükséges képességeket fejleszteni
kell.

II.7.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program.
Ahogy telnek az évek az iskolában, úgy növekednek a követelmények, egyre többet kíván
a gyerektől az iskola, az oktató. Az észrevétlen tanulást fölváltja a tudatos, munkához hasonló
ismeretszerzés. A tanulás így mesterséggé válik, méghozzá a legelsővé, amihez a gyereknek
értenie kell. Ugyanakkor a mai pedagógiai kultúránkban a tanítás során kevés szó esik a
tanulás hatékony eljárásairól. Pedagógiai módszereink pedig nem olyan gazdagok, hogy
magukban hordozzák a tananyag elsajátításának módjait. Így diákjaink magukra maradnak
tanulási problémáikkal, az iskolában eltöltött időt kudarcok árnyékolják be. Nem jutnak
elegendő sikerhez, nehézzé válik a gyerek élete.
Pedig a személyiség harmonikus fejlődéséhez a tanulási siker fontosabb még a megszerzett
tudásnál is.
A tanuláshoz szükséges képességeket fejleszteni
kell.
Melyek ezek?
Koncentráló képesség, beszédkészség, hatékony olvasás, emlékezőképesség, gondolkodóképesség, tájékozódó képesség.
Tanulni is meg kell tanítani a gyerekeket.
Fentieken kívül a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokat úgy kell megszervezni,
differenciálni – hogy a tanulási kudarcnak kitett, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását
szolgálja. Továbbá az egyéni foglalkozásokra rendelkezésre álló órakeretet annyi egyéni
órával kell csökkenteni, ahány egyéni foglalkozást szerveztek.
Az időkeretet az egyes évfolyamok és tanítási hetek kötelező és nem kötelező tanórai
foglalkozásainak átcsoportosításával kell megoldani.
A program eredményességét a közösséget tanító oktatók havi egy alkalommal
megbeszélik, az oktatói testületi értekezleten értékelik.
Az egyéni bánásmód és az esélybeli különbségek kiegyenlítése

Gyerekeinkkel a velük való kapcsolatunk egyediségét éreztessük meg. Személyiségük és
jellemük csak akkor bontakozhat ki, ha nevelési módszereink a megbecsülésen és az
együttérzésen alapulnak. Az iskolában látja a gyerek azokat a viselkedési mintákat, amelyeket
részben elfogad, átalakít, esetleg elutasít, de mindenképpen döntési helyzetbe

kerül.

Feladatunk, hogy segítsük a diákot a számára megfelelő döntések meghozatalában.
Az esélybeli különbségeket észre kell vennünk, továbbá igazodnunk kell ahhoz, hogy eltérő
képességű, tapasztalatú, érdeklődésű, vallású, egészségű, érzékenységű, családi és társadalmi
hátterű fiatalokat kell nevelnünk szabadságuk megélésére, mások elfogadására.
Törekednünk kell az eltérő műveltségi szintek esetén a tehetség kibontakoztatására és a
gyengébb, lemaradó tanulók felzárkóztatására.

II.7.5. Szociális hátrányok enyhítését segítő munkánk - a hátrányos helyzetű
tanulóinkkal való egyéni bánásmódunk
A tehetséges tanulóink felkarolása mellett egyenrangú feladatunk a hátrányos helyzetűekkel
való kiemelt törődés is. Egyre inkább kell számolnunk a csonka családból érkező, a
munkanélküli felnőttekkel és hozzátartozókkal körülvett gyerekekkel is.
Sokan vannak kudarcélményekkel bőven rendelkező fiataljaink, akiknek a család és az iskola
normái feloldhatatlan kettősséget eredményeznek. A családi környezet hiányosságaiból eredő
tanulói veszélyeztetettséget, kirívó eseteket (pl. deviáns, alkoholista, büntetett szülő, stb.) nem
tapasztalunk közösségeinkben. Alkalmanként azonban szükséges igénybe venni a
kerületünkben működő Családsegítő Központ segítségét, valamint a Budapesti Ifjúságvédő
Központ tanácsait. Ez utóbbi intézménnyel igen jó a kapcsolatunk, hiszen egy régebben
az iskolánkban dolgozó munkatárssal - aki jól ismeri körülményeinket, gondjainkat, a tanulók
összetételét - nagyon jól tudunk együttműködni. Sajátos és humánus módszerei igen hatékony
lelki segítségnyújtást eredményeznek.
Az általános iskolából a középiskolába való bekerülés okozta nagyobb követelmények miatt
elég sok diáknak lesz tanulási problémája.
Új módszerek, gyakorlati fortélyok (pl.: ideális időbeosztás, a tanulás rövid-, közép- és hosszú
távú megtervezése, használati utasítás a különböző szaktárgyak tanulásához, egyéni és
csoportos tanulás lehetőségei, ésszerű időfelhasználás, pozitív motivációk ébresztése... stb.)

elsajátíttatásával, a tanulás megtanításával, nagy türelemmel és személyes segítséggel
csökkenthetők ezek a nehézségek.
Gyermekközpontú nevelésünk további javítása érdekében szükséges az egyes életkori
ciklusok közötti átmenet problémáit figyelmesebben kezelni.
A kortárs fiatalok társadalma más követelményeket támaszt egymással szemben, mint
szüleik és oktatóik. Amivel egyik helyen sikert aratnak, az máshol kudarchoz vezet(het).
Csendes, alkalmazkodó? Szülei éppen ezt dicsérik benne, holott osztálytársai emiatt
gyávának tartják. A mindig jól teljesítő, minden feladatra készségesen jelentkező kamasz azt
veszi észre, hogy osztálytársai “strébersége” miatt kiközösítik. Ezek az élmények kételyt
ébreszthetnek a serdülőben, esetleg változtatni próbál a személyiségén. Ez azonban belső és
külső konfliktushoz vezethet. A fiatal a környezet folytonos visszajelzéséből ismeri meg
önmagát. Ez a vegyes jelzés, a róluk alkotott kép, a velük szemben támasztott többféle
igény nem mindig áll összhangban egymással és identitászavart okozhat. A felsorolt
problémák feltárása a legnehezebb feladatunk.

Tanulási nehézségek adódhatnak:
A részképesség hiányából, ezek feltárása már a 9.évfolyam megkezdése előtt megtörténik. A
beiratkozásnál felmérőt iratunk. Ezzel kiszűrhető a diszgráfia. A tanulók számától függően az
enyhe eseteknél felzárkóztatást szervezünk a korrepetálási órák terhére. Súlyosabb esetben
szakértőhöz (logopédushoz) küldjük a gyereket, és ennek alapján döntünk a megfelelő
segítségről.
Szociális problémából adódó nehézségek feltárása a legnehezebb, mert sok esetben nincs
kézzelfogható jele. Az osztályfőnököknek kell átnézni a tanulók anyagait (orvosi karton,
jelentkezési lap, általános iskolás bizonyítvány stb.), el kell beszélgetni személyesen
mindenkivel. Alkalmazni kell a modern pszichológia módszereit (családrajz, szociometria,
megfigyelés stb.). A legkisebb eltérés észlelésekor szakemberrel kell megerősíteni
diagnózisunkat. Segítő kezet kell nyújtanunk. Élnünk kell a rendelkezésünkre álló
eszközökkel (korrepetálás, segély, egyéni problémakezelés).
Munkánk során bármilyen hátrányos helyzetű diákkal állunk szemben, fontos, hogy a lehető
legnagyobb szeretettel, türelemmel és diszkrécióval kezeljük a problémáikat

II.7.6. KIP program a módszertani fejlesztésért

Megállapodási szerződést írt alá 2016 januárjában a Miskolci Egyetem és a Budapesti
Komplex Szakképzési Centrum vezetése. Ezzel az iskolákba is eljutott a MiskolcHejőkeresztúri KIP Regionális Módszertani Központ pedagógiai elve.
Nagyon sok a hátrányos helyzetű és alulmotivált gyermekünk, és pontosan ezt a módszert
találjuk az egyik legjobb módszernek, hogy ezeket a gyermekeket segítsük, hogy
motiváltabbak legyenek, hogy bejárjanak az iskolába, és erdeményesek lehessenek.
A 2016/17-es tanévtől a 9. és a 10.évfolyamon minden tantárgyból KIP-es órákon is részt
vesznek az osztályainkba járó tanulók.
III.

Oktatási program

Intézményünk oktatási programja a szakképzésért felelős miniszter által kiadott képzési és
kimeneti követelményekre, programtantervekre, valamint a oktatásért felelős miniszter által
kiadott kerettantervekre épül
A helyi tantervek, tanmenetek az “Intézményi Tantervtár”-ban tálhatóak, amely a mindenkori
Szaknmai Program melléklete
III.1. Az inézményünkben tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon
választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszámai
Ahelyi tantervünket a szabályozók figyelembevételével az alábbiak szerint határoztuk meg:

III.1.1. Technikumi tantárgyi struktúra és óraszámok
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a technikum 9-13.évfolyamán A technikumi óraterv tartalmazza:
A szakmai elméleti és gyakorlati óraszámokat, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámait is.
Az óratervben követhetők a csoportbontásban tanított tantárgyak is, amelyet oszlopban szerepeltetünk.
Nem kötelező érettségi tantárgyból az emelt szintű érettségire való felkészítést más intézménnyel való
együttműködés keretében biztosítjuk.
A technikum óratervek:

9.évfolyam

Közismereti oktatás

Tantárgyak

10.

11.

évfolyam

12.

évfolyam

13.

évfolyam

9-13. óraszám

évfolyam

összesen

Magyar nyelv és irodalom

4

5

3

3

0

525

Idegen nyelv

4

4

3

3

3

597

Matematika

4

4

3

3

0

489

Történelem

3

3

2

2

0

350

Állampolgári ismeretek

0

0

0

1

0

31

Digitális kultúra

1

0

0

0

0

36

Testnevelés

4

4

3

3

0

504

Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

175

Kötelező komplex

3

0

0

0

0

108

0

2

2

0

0

144

Érettségire felkészítő tantárgy

0

0

2

2

0

144

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

0

1

0

0

0

36

24

24

19

18

4

3139

Ágazati alapoktatás

7

9

0

0

0

576

Szakirányú oktatás

0

0

14

14

24

1752

Szabadon tervezhető órakeret

3

1

1

2

6

438

36

36

36

31/36

31

természettudományos
tantárgy
Ágazathoz kapcsolódó tantárgy:
pl.fizika, kémia, biológia, idegen
nyelv

Összes közismereti óraszám

III.1.2.

Szakképző

(közismeret)
Tanítási hetek száma

tantárgyi

iskolai
struktúra és

Éves összes óraszám
Rendelkezésre álló órakeret/hét

1224

1224

1224

1179

1054

34

34

34

34

34

Kötelező

5905

13-14.

tantárgyak, minimális óraszámok

Tantárgyak

13. évf.

14. évf.

A

11.évfolyamán

szakképző

és szabad

óraszám

órakeret a szakképző iskola 9-

összesen
Idegen nyelv {ajánlott,

Q

óraterv tartalmazza:

nyelvvizsgára felkészítés)

A közismereti óraszámok mellett

Szakmai órakeret

35

35

Rendelkezésre álló

35

35

iskolai

2345

a szakmai elméleti és

gyakorlati óraszámokat, továbbá

óratervben

követhetők

tanított tantárgyak is.

az összefüggő szakmai
órakeret/hét

gyakorlat óraszámait is.
Az

óraszámok

Tanítási hetek száma

36

31

Éves összes óraszám

1260

1085

a

csoportbontásban
2345

A szabad órakeret felhasználása során ügyelni kell a szakmai elmélet/szakmai gyakorlat arány betartására a
teljes képzési időre számítva, a szabad órakeretet ezen szabály szerint használtuk fel.
A gyakorlati óraszám számításánál a duális szakképzés gyakorlata alapján a 9. évfolyamon iskolai tanműhelyi
gyakorlatot tervezünk, a 10-11. évfolyamon lehetőség szerint külső' képzőhelyi gyakorlatot vagy tanműhelyi
gyakorlatot.
A szakképző iskolai óratervek:

Tantárgyak

9.
évfolyam

10.

11.

évfolyam

évfolyam

9-11. óraszám
összesen

Kommunikáció-magyar nyelv és

2

2

2

206

Idegen nyelv

2

1

1

139

Matematika

2

2

1

175

Történelem és

3

0

0

108

Természetismeret

3

0

Testnevelés

4

1

1

211

Osztályközösség-építő Program

1

1

1

103

1

31

Közismereti oktatás

irodalom

társadalomismeret
108

Pénzügyi és munkavállalói ism.
Összes közismereti óraszám

17

7

7

1081

Ágazati alapoktatás

16

0

0

576

Szakirányú oktatás

0

25

25

1675

Szabad órakeret

1

2

2

170

Tanítási hetek száma

36

36

31

Éves összes óraszám

1224

1224

1054

34

34

34

Rendelkezésre álló órakeret/hét

Tantárgyak

10.

11.

9-11

évfolyam

évfolyam

óraszám

3502

összesen
Idegen nyelv

Szakmai órakeret

32

32

2144

3

3

201

Rendelkezésre álló órakeret/hét

35

35

Tanítási hetek száma

36

31

Éves összes óraszám

1260

1085

Szabad órakeret

2345

III. 2. Szakgimnáziumi, szakközépiskolai és óratervek (2016-os tanévtől)

Szakgimnáziumi óratervek a Gépészet, Informatika, és Villamosipari ágazati képzéshez a
2016/17 tanévtől

Szakgimnáziumi óratervek a Gépészet, Informatika, és Villamosipari ágazati képzéshez a
2016/17 tanévtől

Szakközépiskolai szakképzés óraterve 2016/2017 tanévtől

SZAKKÖZÉPISKOLAI ÉVFOLYAMOK

2016.08.31

Tantárgyak:
Magyar nyelv és irodalom
Történelem és társadalmi
ismeretek
Társadalomismeret és etika
Idegen nyelv
Matematika
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Osztályfőnöki
Testnevelés
Fizika
Földrajz
Természetismeret
Biológia
Kémia
Informatika
Tanulásmódszertan
Szakmai elméleti tantárgyak

.
1/9.

2/10.

3/11.v

3
2

2
2

2

2
3

2
2

2

1
3

1
3

1
2

1

1

3

5

1
1
2

1

3

6

Szakmai számítások
Anyagismeret
Elektrotechnika-elektronika
Szakmai gyakorlatok
Munkavédelem
Szabad órakeret
Szakmai orientáció, alapozó
oktatás
Testnevelés
Összes óraszám:

8,5

12
1

11

35

25

1
2,5

35

A szakiskolai szakképzésben a fenntartó engedélye alapján indítható

szakmák

a

szakképesítések Szakmai és vizsgakövetelményeit, valamint Kerettanterveit tartalmazó NGM
rendelet alapján tanulhatóak. A szabadon tervezhető órakeret a szakmai elmélet (1) és a
szakmai gyakorlat (2) tantárgyak között került felosztásra.

Tantárgyak és óraszámok szakiskolát végzettek esti érettségire felkészítése:

Tantárgyak

11. Esti tagozat

12. Esti tagozat

Magyar nyelv és irodalom

4

3

Idegen nyelv

4

3

Matematika

4

3

állampolgári ismeretek

4

3

Természetismeret

1

Informatika

1

1

Testnevelés és sport

–

–

18

18

Történelem, társadalmi és

Osztályközösség-építő
program
Összesen (közműveltségi
óraszámok)

A képzésre a korábban szakképesítést szerzett, vagy a szakközépiskolai, gimnáziumi
tanulmányaikat félbehagyók jelentkezhetnek.
A szabadon tervezhető órakeret (4) a magyar nyelv- és irodalom, idegen nyelv, matematika,
valamint történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyak között került elosztá

III. 3. Helyi tantervek
Közismereti kerettantev
Szakgimnáziumi ágazati képzés

A 2016/17-es tanévtől ágazati képzéseink szakgimnáziumi, módosított kerettanterv alapján
végezhetőek el.

A helyi tantervek, tanmenetek az “Intézményi Tantervtár”-ban tálhatóak, amely a mindenkori
Szakmai Programunk melléklete.

III.4. A középszintű közismereti érettségi vizsga témakörei

Az érettségi vizsgák témaköreit központilag adják meg.

III.4.1. A magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi vizsga
témakörei
Az érettségi vizsga témaköreit az 1.sz mellékletben olvashatóak.

III.4.2. Matematika középszintű érettségi vizsga témakörei
Az érettségi vizsga témaköreit az 2.sz mellékletben olvashatóak.

III.4.3. Történelem középszintű érettségi vizsga témakörei
Az érettségi vizsga témaköreit az 2.sz mellékletben olvashatóak.

III.4.4. Szakmai informatikai alapismeretek középszintű érettségi vizsga témakörei
Az érettségi vizsga témaköreit az 4.sz mellékletben olvashatóak.

III.4.5. Elektronikai alapismeretek középszintű érettségi vizsga témakörei
Az érettségi vizsga témaköreit az 5.sz mellékletben olvashatóak.

III.4.6. Gépészeti alapismeretek középszintű érettségi vizsga témakörei
Az érettségi vizsga témaköreit az 6.sz mellékletben olvashatóak.

III.4.7. Fizika középszintű érettségi vizsga témakörei
Az érettségi vizsga témaköreit az 7.sz mellékletben olvashatóak.

III.4.8. Német nyelv középszintű érettségi vizsga témakörei
Az érettségi vizsga témaköreit az 8.sz mellékletben olvashatóak.

III.4.9.

Angol

nyelv

középszintű

érettségi

vizsga

témakörei

Az érettségi vizsga témaköreit az 9.sz mellékletben olvashatóak.

III.4.10. Az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerültek a szakmai érettségi
vizsgatárgyak középszintű részletes vizsgakövetelményeinek tervezetei, az érettségi vizsga
részletes

követelményeiről

szóló

40/2002.(V.24.)

OM

rendelet

módosításának

munkadokumentumaként.
III.5.Oktatásszervezési Feladataink

III.5.1.A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló,
reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program intézményünk minden tanulójának egész éven
át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható
iskolán kívüli lehetőségeket is.
A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat
megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a
tanulással járó idegi és fizikai terhelést.

Célunk:
Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt,
elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.
Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú
tudnivalóit.
A testnevelés, a sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez
szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás,
becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe,
az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, céltudatosság stb.
A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.
A testnevelés tanórai keretei mellett a tanulóknak biztosítjuk az iskolai tornaterem mindennapos
használatát, az iskolai kondicionáló terem egyéni használatát, amelyekhez testnevelői oktatói
felügyeletet biztosítunk. Támogatjuk a tanulók sportegyesületekben való sportolását.
Technikumi osztályainkban az óratervekben heti 5, a szakképző iskolai osztályainkban minden
elméleti oktatási napon 1-1 testnevelés órát biztosítunk.
A tanulók fizikai állapotának mérése, a mérés módszerei
A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem
az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás
jellemzője, az egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő.
A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként április-május
hónapra írják elő. A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket
használunk.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon
követése motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben
helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is.

III.5.2. A választható tantárgyak, foglalkozások, és az ezeket oktató oktatók
kiválasztásának szabályai
Az iskola bizonyos tantárgyak/tantárgycsoportok esetében választást kínálhat fel a tanulóknak.
Ebben az esetben a tanuló, a tanuló szülője vagy az iskolába lépéskor a jelentkezéssel egy

időben, vagy az érintett tanév előtti tanév 2. félévének végéig írásban nyilatkozva választ e
tárgyak közül.
A tanuló az iskola kínálatából egyéb foglalkozásokat is választhat. Ezekre a tantárgyválasztás
szabályai vonatkoznak. Abban az esetben, ha a foglalkozáson való aktív részvétel előzetes
ismeretekhez is köthető, úgy a változtatásnál előzetes ismeretek felmérése szükséges.
Az igazgató dönthet különböző osztályok azonos tantárgyainak összevonásáról.

III.5.3.A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Csoportbontás
Amennyiben a létszám indokolja, csoportbontásban szervezzük az emelt és a középszintű
érettségire felkészítő foglalkozásokat, valamint az idegen nyelv és informatika órákat. Célunk
ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek
fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására.
Az emelt és közép szintű érettségire való felkészítést a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI-rendelet 1315.§ szerint szervezzük meg. Az emelt szintű érettségire való felkészítést intézmények közötti
egyeztetés alapján elsősorban a BKSzC más intézményeivel vagy másik középiskolával
közösen látjuk el, biztosítjuk a jogszabályban előírt órakeretet.
Csoportbontások szervezési elvei:
Csoportbontás minimum 20 fő tényleges osztálylétszám esetében szervezhető. Legalább
21 fő tényleges osztálylétszám esetében az igazgató döntése alapján szervezhető
csoportbontás, aki a feladatellátás biztosítása feltételeinek rendelkezésre állása esetén
engedélyezheti.
Kivétel képez ez alól:
Idegen nyelv: amennyiben két különböző nyelvet tanulnak az osztályban.
Informatika és számítógépet igénylő tantárgyak: a csoportbontás szempontja az
informatika tantermek befogadóképessége.
Az egyes tantárgyakra vonatkozó csoportbontási elveket a szakmai munkaközösség
határozza meg.
Tanév közben az érintett oktatók, szakmai gyakorlati oktatók egyetértésével, az
osztályfőnök javaslatára az igazgató engedélyezheti a csoportváltást.

Egyéb foglalkozás
A tanévben indított egyéb foglalkozásokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A tanuló
(és kiskorú tanuló esetén szülője) jelentkezés útján kérheti részvételét az egyéb foglalkozáson,
a jelentkezés a teljes tanévre vonatkozik.
Az egyéb foglalkozások minimális csoportlétszáma 10 fő.

III.5.4. A nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások megtanítandó és
elsajátítandó tananyaga
Az egyéb foglalkozások tananyagát és követelményeit a szakmai munkaközösség-vezető és az
intézményvezető által jóváhagyott foglalkozási tervek tartalmazzák.
A választható tárgyak esetén (emelt és a középszintű érettségire felkészítő foglalkozások) a
tanulók és a szülők aláírásukkal erősítik meg választásukat, és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
III.5.5.Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának elvei:
Intézményünk oktatói a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének
kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket,
taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.
Tankönyvek csak a jóváhagyott tankönyvlistáról választhatók. Oktatóink nem választhatnak
olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás
jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.
A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban és a
bizonyítvány kiosztásakor tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztató található a kölcsönözhető
tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak ingyenesen tankönyvet,
illetve támogatást a tanulók (szüleik) a tankönyvek megvásárlásához.
A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük:
oktatóink a tankönyvválasztásnál a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek
köréből választanak;

a tankönyvrendelésbe az oktató csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely
megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók
rendszeresen használnak.
A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is
szükségük van. Ezen a felszereléseknek a beszerzése a szülők feladata.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az
egyes oktatók) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten tájékoztatjuk a
szülőket. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
Tájékoztató található a kölcsönözhető tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek
mellett kaphatnak ingyenesen tankönyvet (jogszabályi rendelkezés alapján), illetve támogatást
a tanulók (szüleik) a tankönyvek megvásárlásához.
A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:
A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni,
amelyek több tanéven keresztül használhatóak.
A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak
nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen javító esetben vezetünk be.
III.5.6.A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése

Ellenőrzés
Az ellenőrzés feladata és célja:
Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó
tevékenységekről, illetve a tevékenységek által elért eredményekről.
Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni,
amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az értékelés, amely
az ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti.
Az ellenőrzés módszerei:
-

Megfigyelés

-

Írásos kikérdezés (kérdőív)

-

Interjú (lehet egyéni vagy csoportos)

-

Tanulók által készített produktumok vizsgálata, ezek között kiemelt jelentőséggel a
tanulók gyakorlati feladatai

-

Tanulói projektek értékelése

-

Tanulói teljesítmények felmérése (mérés)

-

Dokumentumok elemzése

-

Az írásbeli beszámoltatás:
dolgozat
témazáró dolgozat
záró dolgozat:
a féléves vagy éves tananyag követelményeit, tananyagtartalmát számon kérő)
röpdolgozat
szódolgozat
projektfeladat stb.

Az írásbeli beszámoltatás rendje: dolgozatot, röpdolgozatot, szódolgozatot szükség esetén
bármikor, előzetes bejelentés nélkül, témazáró dolgozatot előzetes bejelentés alapján íratunk.
Az egyes értékelés-típusokat a digitális naplóban jelöljük.
Korlátai: röpdolgozat esetében semmilyen korlát nincs, témazáró dolgozat esetében 1 tanítási
nap 2 dolgozatnál többel nem terheljük tanulóinkat.
Értékelésben betöltött szerepe, súlya: a témazáró dolgozat súlyozott jegynek számít:
Értékelés
A tanulók tudásának értékelése
A tantárgyi követelményeket a helyi szakmai program határozza meg. A tanulók értékelése az
egyes tantárgyak tantervi követelményeinek ismerete - ezen belül is kötelezően az 51/2012.
(XII. 21.) EMMI-rendeletben szabályozott kerettantervi anyag és a 14/2013. (IV. 5.) NGMrendelet a szakképzési programtantervekben (PTT) előírt Képzési Kimeneti Követelmények
(KKK) alapján történik. Az értékelés az adott tantárgyat tanító oktató jogköre, amelynek
szabályait a szakmai munkaközösség határozza meg és ellenőrzi. Az értékelésnél figyelemmel
kell lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.
Nagyon fontos a minimumszint pontos meghatározása, melynek a tanuló és a szülő számára is
egyértelműnek és teljesíthetőnek kell lenni. Minden elméleti- és szakmai gyakorlati oktató a

tanév első óráján, foglalkozásán a tanulókat tájékoztatja a tantárgy minimális követelményeiről,
az értékelés legfontosabb szabályairól.
Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. Az oktatók értékelő
magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az
elért sikerek, eredmények megerősítése.
A szakmai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:
ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;
számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez (hozzáadott érték szemlélet),
önmagához mérten mennyit fejlődött;
a tanuló számára adjon egyértelmű visszajelzést erősségeire és fejlesztendő területeire;
jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségeit mennyire használta ki.
Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg:
minősítő (szummatív) értékelést (teljesítménymérést),
fejlesztő (formatív) értékelést,
diagnosztikus értékelést.
Az értékelésnek ki kell terjednie az iskolai élet minden területére, ezért értékeljük minden
tanulónk esetében:
tárgyi követelmények elsajátítását napi szinten, témakörök mentén,
szabálytiszteletét, felelősségvállalását,
A korábbi teljesítményéhez képest fejlődési törekvéseit. Értékelésünknek a következő
kritériumoknak kell megfelelnie:
ösztönző hatású,
folyamatos, rendszeres,
segítő szándékú legyen,
céljai és követelményei világosak és előre ismertek.
Az értékelés formái:
1. A szóbeli értékelés:
a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, korrigálása, segítés, tanács-tanórán és
azon kívül,
feleletek, dolgozatok érdemjegyéhez fűzött indoklás,
az oktatói testület illetve a diákság előtti igazgatói értékelés.
2. Az írásbeli, szöveges értékelés

a dolgozatokhoz írt rövid instrukció, vélemény,
dicséretek, elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe és a digitális naplóba.
Igazgatói értékelés a tanévnyitó és a tanévzáró értekezleten történik, osztályfőnöki
értékelés félévente legalább két alkalommal.
Osztályozás
Az osztályzatok kialakításának elvei
Nálunk a hagyományos ötfokozatú minősítjük a diákok egy-egy tantárgyból nyújtott
teljesítményét. Ez lehet szóbeli felelet, témazáró, dolgozat, kiselőadás, önállóan végzett otthoni
munka, gyűjtőmunka, órai munka stb. Valamennyi tantárgyból osztályozás van. Az egyes
szaktárgyak oktatói a munkaközösségükön belül egységesen értékelik a tanulókat. Az oktatók
a tanítási folyamat kezdetén ismertetik a diákokkal az értékelés elveit.
Érdemjegyek elvárható száma
A diákok a tudásukról szóban és írásban egyaránt számot adhatnak. A tantárgyak
sajátosságainak megfelelően legyenek arányban a szóbeli és írásbeli feleletek. A tanuló számára
biztosítani kell, hogy a félévi és az év végi eredmények reális értékeléséhez a következő szerint
szerezzen érdemjegyet:
heti maximum 3 órás tantárgyból kéthavonta minimum egy, de a félév során legalább
három érdemjegy,
a 4 vagy több órás tantárgyból lehetőség szerint havonta egy, de a félév során legalább
négy érdemjegy.

Projektfeladat értékelése
Hosszabb projektfeladat esetén havi bontásban a projektre több osztályzatot is kaphatnak a
tanulók, illetve a projekt végén egy záró osztályzatot. A projekt záró jegye súlyozottan számíthat
a félévi és év végi osztályzatok kialakításánál.
Gyakorlati műveletek házi szintfelmérő vizsgája
Minden technikumi és szakképző iskolai évfolyam, illetve nappali és esti felnőttképzés esetében
is szervezhető a gyakorlati műveletekből házi szintfelmérő vizsga, annak megállapítására, hogy
a tanuló milyen szinten sajátította el a helyi szakmai programban és a program tantervben
meghatározott gyakorlati követelményeket.

III.6.1. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek

Kiemelt célok:
a dohányzás visszaszorítása,
az alkohol- és drogprevenció,
az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése,
az élelmiszerbiztonság fejlesztése,
egészségmegőrzés, munkavédelem,
aktív napi testmozgás kialakítása,
a közegészség- és járványügyi biztonság fokozása,
az egészséges fizikai környezet kialakítása,
környezet ápolása és védelme,
környezettudatos szemlélet, magatartásformák kialakítása.
Egészségnevelési elvek
Testi, pszichikai, szellemi szempontból egészséges fiatalok nevelése.
Az egészséges életmód a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel rendjének
kiépítése úgy, hogy ezek számukra alapértékké váljanak.
Az ehhez szükséges ismeretek, készségek, attitűdök elsajátításának kialakítása.
Elsődleges prevenció keretében az egészségvesztés megakadályozása; az egészség
megőrzése, a specifikus betegségek kialakulásának megelőzése.
A tanulók természetismeret és biológia órákon szerzett ismereteire támaszkodva, azokat
tudatosítva a tanulókban az ember és a környezet közötti kapcsolatot, azok hatékony
kölcsönhatását.
Megismertetni a tanulókkal az egészségre kedvező és káros tényezőket, a
betegségmegelőzési módokat, eljárásokat, tudatosítani a tanulókban az egészséges
életmód szabályait, normáit, a pozitív beállítódásokat.
Élethelyzetek, szituációk bemutatásával és elemzésével fejleszteni szemléletüket,
viselkedési normáikat, erkölcsiségüket, önmaguk és mások iránti felelősségérzetüket.
Egészségnevelés területei
Higiénikus, egészséges életvitel,

Betegségek elkerülése, egészség megóvása,
Lelki egészség megóvása, krízis-prevenció,
Függőséghez vezető motívumok feltárása, egészségkárosító szokások megelőzése,
Az egészséges táplálkozás,
A családi életre, szülővé nevelés,
Szabadidő - kultúra fejlesztése.
III.6.2. Környezeti nevelési elvek
A tanórákon az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozások
hozzárendelése.
Az tanóra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzák fel. Kiemelt
helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos témák.
Szakmai elméleti és gyakorlati oktatás környezettudatos szemlélete, a környezeti feltétel
vizsgálata.
A diákjaink számára szakmai gyakorlatok alkalmával lehetőség van a környezeti nevelésre;
a környezetkímélő technológiák elsődlegessége.
Rendszeres üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások szervezése.
Évente rendezett sportnapon a túrázás, kerékpártúra, lovaglás és egyéb sporttevékenységek
során találkoznak tanulóink a környezetvédelemmel, kapcsolatos problémákkal.
A vízi- és más sporttáborok alkalmával az iskolától távol lévő környezettel ismerkedhetnek
meg a tanulók.
A személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és életvitel.
A természeti és épített környezet szeretete és védelme, a sokféleség őrzése.
Tudományosan megalapozott a globális összefüggések megértése, ebből adódó mindennapi
lehetőségek és feladatok bemutatása.
Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód a szakmai elméleti és
gyakorlati oktatásban.
III.7. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Valamennyi

tanulónak

joga

van

képességei

maradéktalan

kibontakoztatására,

személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból

hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, mely
biztosíthatja iskolai sikerességüket. Az esélyegyenlőséget biztosítani kell a szakképzéshez való
hozzáférés esetében, a gyakorlati képzőhelyek kiválasztásában, a választható szakképesítések
vonatkozásában, a hátrányos helyzetűek támogatásában.
Intézményünk - többek között - az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség
megteremtése érdekében:
kulcskompetenciák fejlesztésében,
az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazásával, a
digitális tananyagok felhasználásának elősegítésével,
méltányos és egészséges tanulási környezet kialakításával,
a oktatók módszertani kultúrájának fejlesztésével,
tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulással,
a differenciáló módszerek alkalmazásával,
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelésével,
a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosításával,
környezettudatos szemléletű oktatás-neveléssel,
egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakításával,
hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatásával és alkalmazásával a tanórákon,
a tanulói aktivitás növelésével a tanítási órákon,
a tanulási attitűd pozitív átformálásával,
pályaválasztás segítésével,
a továbbtanulás támogatásával,
személyiségfejlesztéssel és közösségépítéssel,
a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítésével,
partnerközpontú neveléssel.

III.8. A felnőttképzés az iskolánkban

Célunk: a munkaerőpiaci igényeket legjobban kielégítő szakmai képzések megvalósítása.

Minden olyan szakmajegyzék szerinti képzésünkben, ahol rendelkezünk a nappali
szakképzés feltételeivel esti rendszerű képzéseket indítunk.
Az esti rendszerű képzéseinknél is duális keretek között szervezzük a képzést, valamint
figyelembe vesszük a felnőttképzésben résztvevők előzetes tudását, és ennek
megfelelően alakítjuk ki rugalmasan a KKK elsajátításához szükséges képzési idöt is.
Szakképzésben, és technikus képzésben végzett tanulóink részére a munkaerőpiaci
igényekpülének megfelelően megszervezzük aduális képzőhelyekkel együttműködve a
szakmai továbbképzéseket.
Az esti felnőttképzés keretei között indítjuk a szakképző évfolyamainkra épülő
érettségire felkészítő képzéseinket.
Oktatóink részére rendszeresen szervezünk olyan speciális képzéseket, amelyek során
elsajátítják a felnőttképzésben használatos pedagógiai módszereket.

IV. KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

IV.1. BEVEZETŐ

Kollégiumi pedagógiai programunk módosítása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, az 59/2013 (VIII. 9) EMMI rendelet, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.)
Kormányrendelet, valamint a 65/2021. (II.15.) kormányrendelet végrehajtási utasítás alapján
készült.
Célunk a program felülvizsgálatával, illetve átdolgozásával az volt, hogy megfeleljen a
hatályos törvényi előírásoknak, a fenntartói, a tanulói, és szülői elvárásoknak, és hogy
iránymutatásul szolgáljon nevelőoktatóink számára kollégiumunk mindennapi nevelő-oktató
munkájának éves tervezéséhez, cél- és feladatrendszerének meghatározásához.

IV.2. A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE
Kollégiumunk köznevelési alapfeladatot lát el, melynek során biztosítja a megfelelő lakhatási
és tanulási feltételeket, haaz a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz

való joguk érvényesítéséhez, nemzetiségi nyelven vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben való tanulásukhoz, illetve a tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását
akadályozó otthoni körülmények miatt szükséges.
A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom
hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az
állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a
méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a
fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés
egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.
A kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt vevő tanulók számára ingyenes. A kollégiumi
tagsági viszony egy tanévre szól, mely a kollégiumban szeptember 1-jétől a következő év
augusztus 31-éig tartó időszak.
Az Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (továbbiakban Alapprogram) a Nemzeti
alaptanterv kiemelt fejlesztési feladataihoz illeszkedve, azokat érvényesítve elősegíti a tanulók
sokoldalú fejlesztését, nevelését, oktatását. Kollégiumunkban a nevelőmunka az Alapprogram
iránymutatás alapján a helyi pedagógiai program szerint folyik.

IV.3. HELYZETÉRTÉKELÉS

IV.3. 1. Intézményi, fenntartói háttér
Kollégiumunk iskolánkkal közös irányítással működik. Intézményünk fenntartója a Budapesti
Komplex Szakképzési Centrum.

IV.3. 2. Tanulói összetétel
Tanulóink az ország minden tájáról, és a határon túlról is érkeznek. A korosztály tekintetében
a középiskolai képzésben részt vevő, 14-22 éves fiúk és lányok a kollégium lakói, akik
több mint 30 középiskolában tanulnak. Pedagógiai programunkat az érdekelt iskolák
pedagógiai programjainak figyelembevételével készítettük el. Tanulóink között a sajátos
nevelési igényű, illetve érvényes szakvéleménnyel rendelkező, tanulásban akadályozott, illetve
a részképesség- zavarral küzdő diákok integráltan nevelkednek. A kollégisták nagyobb része 9-

12. évfolyamos diák, kisebb része pedig az érettségi utáni szakképzésben vesz részt. Tanulóink
nevelése, a harmonikus, toleráns együttélés és a tanulás nyugodt körülményeinek biztosítása
megköveteli a következetes pedagógiai munkát, a differenciálásra kész és alkalmas nevelői
közösség tagjainak együttműködését, szakmai fejlődését, a kollégiumi folyamatok tervszerű és
tudatos kezelését.
IV.3. 3. Személyi feltételek
Kollégiumunkban a nevelési feladatokat a 2011. évi CXC. törvény köznevelési törvényben
meghatározott végzettséggel rendelkező oktatók látják el. Munkájukat kollégiumi titkár,
rendszergazda, iskolapszichológus és sportnevelő segíti. Testületünkben a fluktuáció csekély
mértékű, a nevelői létszámváltozás a tanulói létszám függvényében minimálisan változik,
nevelőtestületünk állandónak mondható.
Intézményünkben a nevelőoktatók munkáját az elvárások és elfogadás, a tekintély és empátia
egyensúlya, illetve a kollégiumi nevelés eredményességének érdekében az egymással való
szoros együttműködés jellemzi. Minden kollégánknak tisztában kell lennie azzal a ténnyel,
hogy

elsősorban

személyiségével

és

személyes

példaadásával

nevel.

Jelenléte,

megnyilvánulásai, mindennapi tevékenysége és annak színvonala is nevelési tényezőként hat.

IV.3. 4. Tárgyi feltételek
Kollégiumi közösségi tereink: tornaterem, edzőterem, játékterem, informatikaterem és
könyvtár, kézműves szakköri műhely, tankonyha és a közös kollégiumi közösségi tér
(rendezvényterem), ezen kívül az intézmény területén lévő sportpályák, tornacsarnok és
díszterem használatára is van lehetőségünk.
Internetelérhetőség a kollégium egész területén wifi rendszerrel működik, ezen felül egy zárt
informatikai hálózat segítségével a nevelői információáramlás, az infokommunikációs eszközök
használata, valamint a diákok számára az informatikateremben lévő számítógépek használatais
biztosított.
Kollégistáink rendelkezésére állnak szabadtéri és tornatermi sportszerek, mozgásos-, társas- és
kártyajátékok, ismeretterjesztő, irodalmi és lexikális jelegű könyvek, térképek, szótárak és
egyéb, a zavartalan tanuláshoz szükséges könyvtári állomány.

A kollégiumi közösségi térben gyerekbarát bútorok, ping-pongasztal, csocsó, biliárdasztal,
filmvetítésre, előadások tartására alkalmas eszközök várják diákjainkat

IV.3. 5. Csoportalakítás, tanulók elhelyezése a kollégiumban, lakhatási körülmények
A kollégiumi csoportok a legalább egy tanévre alkotott oktatásszervezési egységek, melyek a
Kollégiumi nevelés országos alapprogramja szerint meghatározott közös pedagógiai feladatok
végrehajtására kerülnek kialakítása, lehetőség szerint az azonos feladatellátási helyre iskolába
járó tanulókból. A diákok kollégiumi csoportonként az egyes szinteken, háromágyas szobákban
laknak, ahol a lakószobákon kívül nevelői- és tanulószoba, közös fürdő és emeletenként konyha
is van. Ez az elhelyezés a visszatérő kollégisták számára több éven át tartó kiegyensúlyozott,
kiszámítható, biztonságos környezetet jelent, az új kollégisták számára kedvező feltételeket
nyújt beilleszkedésükhöz. A szinteken lévő tanulószobák alkalmasak a tanuláson kívűl a
csoportok tematikus foglalkozásainak megtartására, valamint csoportprogramok is helyszínéül
szolgálhatnak. Kollégiumi elvárásunk, hogy a magánlakhatáshoz való jog érvényesülhessen a
környezeti feltételek útján is.
A kollégisták számára ágyneműt, a szobákban függönyt, berendezési tárgyakat biztosítunk.
Rendelkezésükre áll automata mosógép és mosókonyha is.
Rendszeres intézményi étkezésük az iskolaépületben működő ebédlőben zajlik. A kollégiumi
szinteken főzőkonyha és konyhai edények, eszközök valamint hűtőszekrények állnak a diákok
rendelkezésére.
A kollégiumunkban lakó kollégisták biztonságát a beléptető rendszer és a portaszolgálat
garantálja.

IV.4. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS
A kollégium, mint bentlakásos intézmény, sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával
hozzájárul a Nemzeti alaptantervben a nevelési-oktatási rendszer egészére kitűzött célok
megvalósulásához, a meghatározott feladatok megoldásához, az ott megfogalmazott értékek
alapján.
A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a
gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő

követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló
fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.
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 kollégiumi nevelőoktatók munkájával kapcsolatos elvárásaink:


a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi
munkáját,



rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai
ismeretekkel rendelkezik,



képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére,
értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában,



egyéniségével,

megjelenésével,

felkészültségével,

műveltségével,

életmódjával

eljárásaiban,

pedagógiai

követendő példaként szolgál a diákok számára,


megfelelő

empátiával

rendelkezik,

nevelői

kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és bizalmat
helyezi előtérbe,


képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére,



képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani,



képes a konfliktusok eredményes kezelésére,



munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben
részt vevő személyekkel, szervezetekkel.

IV.4. 1. NEVELÉSI CÉLJAINK ÉS ALAPELVEINK
Átfogó és minden esetben érvényes pedagógiai célkitűzésünk egészséges, erkölcsös, művelt,
toleráns és az esztétikumra is fogékony fiatalok nevelése, s az egyetemes, az európai és a
magyar kulturális hagyományok és értékek átadása, erősítése és elmélyítése a fiatalokban.
Értékeket kell közvetítenünk, identitást erősítenünk egy olyan korban, amelyben fokozatosan
teret nyer az értékrelativizmus, valamint identitásválság és a hagyomány kiüresedése.

Tanulásra biztatjuk a fiatalt, lássa azt, hogy mi hiszünk benne: őbenne, aki tanul, és a
tananyagban, amit tanulni érdemes. Erre épül sajátosan nyitott motivációs bázisunk.
Pedagógiai elveink és céljaink együttese koherens rendszert képez, mely semmi esetre sem
zárt rendszer. A nyitottság kifejezése esetünkben meghaladja egy attitűdöt jelölő fogalom
kereteit s a pedagógiai programunkban elvi alapnak minősül. Minden tanulócsoport és minden
diák más módon és különböző kondíciókkal törekszik az önmegvalósításra és a beilleszkedésre,
eltérő hangsúlyokkal az értékrendben. Mindezekre tantestületünk nyitott, magatartása elfogadó
és befogadó. Arra törekszünk, hogy a pedagógiai cselekvésben és kapcsolatrendszerben
működő hatáselemek segítségével a társadalmilag elfogadott értékek és célok irányában tájoljuk
be a fiatalok érdeklődését, gondolkodását és világképét.
Elvi nyitottságunkból következik, hogy speciális nevelési igényű vagy a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóink felé rugalmasan kezeljük az elvárás-rendszert, s bizonyos esetekben még a
közvetlen célok átmeneti revideálására is sor kerülhet.
A műveltség azon területe, amely néhány évtizede még csaknem meghatározó volt a társadalmi
értékrendben, manapság átalakulóban van. Egy tágabb és szűkebb, globális és lokális közös
ismeretanyagra viszont ma is szükség van. Napjainkban az alkalmazásképes tudás szerepe
felértékelődik. A kollégiumok különösen jó terepnek bizonyulhatnak a kompetencia-képzésre,
a széleskörű jártasságok, problémafelismerő készségek és megoldó-képességek kialakítására.
Kiemelt

figyelmet

kell

fordítanunk

az

Alapprogramban

meghatározott,

alábbi

kulcskompetenciák fejlesztésére:



A tanulás kompetenciái



A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)



A digitális kompetenciák



A matematikai, gondolkodási kompetenciák



A személyes és társas kapcsolati kompetenciák



A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái



Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák.

A diákok számára kijelölhető célokat az egyének és a csoportok szintjén kell átgondolnunk. A
közösség szintjén törekvésünk, hogy az együttcselekvés motiváló erejét, az együttlét jóleső
biztonságát s a társadalom megbecsülésének örömét a tanulók átérezzék, és szociális
szükségletté formálják magukban. Egyidejűleg cél az is, hogy gyakorolják a toleranciát,

megtapasztalják saját határaikat, ami reálisabb önismerethez, s lényegében az individuum
valósabb kiteljesedéséhez is vezethet.
Az együttes nevelés elve értelmében mindig számolunk az otthoni környezet és a kistérségi
kortárs csoportok által kialakított szokásokkal és ismeretekkel. Ezeket felmérjük, elfogadjuk
és beépítjük, mintegy éves „továbbképzésként” nevelőtevékenységünkbe.
Nevelőmunkánk alapvetései:


az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése,



a demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása,



egyenlő esélyek biztosítása a különböző felkészültséggel, más-más környezetből
érkezők diákok számára



a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése,



az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele, integrált nevelés megvalósítása



a fogyatékkal élő diákok egyéni szükségleteinek figyelembevétele,



szociális, érzelmi, lakhatási biztonságnyújtása,



az alapvető erkölcsi normák betartása és betartatása,



a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet, tapintat tanúsítása,



a szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés,



építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződési képességére,



kulturált, ösztönző környezet kialakítása,



széleskörű szabadidős tevékenységkínálat biztosítása,



orientáló, motiváló, aktivizálni képes, tevékenységközpontú, segítő és inkluzív
pedagógiai módszerek alkalmazása, a nevelőmunka kompetencia alapúvá tétele.

IV.4. 2. NEVELÉSI FELADATAINK FELADATAINK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINK

Fenti célok elérésének kulcsa, s ezért mindenekelőtt megvalósítandó feladatunk kollégista
diákjaink személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek megismerése, az
elfogadó, bizalmi viszony kialakítása. Ez a folyamat a kollégiumi jogviszony létrejöttétől
kezdődően tervezetten történik.

IV.4. 2.1. Tanulmányokkal kacsolatos feladataink
A szakképzési intézményrendszer részeként kollégiumi nevelőmunkánk kiemelten fontos célja
és feladata a tanulás segítése, a kitartó munkára nevelés, valamint a pályaorientációs
tevékenység. Intézményünk és a kollégium egész napos összehangolt oktatói-nevelői munkája
szakmailag képzett és erkölcsileg érett fiatal felnőttekkel kívánja gazdagítani társadalmunkat.
Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek
fejlesztése, valamint az egyén társadalmi szerepvállalásának elősegítése érdekében kiemelten
fontosnak tartjuk alábbi feladatainkat.
a) A tanulás tanítása:
Kollégiumunk naponta délután 15 és 18 óra között, illetve a délután iskolába járó tanulók
számára 9 és 12 óra között biztosítja a nyugodt tanulás lehetőségét, melyhez a nevelők
folyamatosan felajánlják a szakmai segítséget: általános didaktikai jellegű támogatást vagy
szaktanári segítséget. Korosztálytól és a hozzáállástól függő elvi kérdés az ellenőrzés szigora,
s hogy megértő támogatásban, bíztatásban részesítsük, vagy korrepetálásra kötelezzük a
rászoruló tanulókat. Középiskolás diákok esetében általában szerencsésebb az indirekt
követelések alkalmazása. Elvárjuk a képesség-szorgalom- eredményesség hármas egységére
való törekvést.
A tanulásszervezés folyamatában testületünk figyelembe veszi:


a kollégiumi diák iskolatípusát



egyéni szokásait



eddig elért eredményeit.

A kollégium a szakképzésén túl segíti a versenyszerű sporttevékenységek művelését is. Szoros
kapcsolatban állunk a helyi bírkózó szövetséggel, de labdarúgő és küzdősportokat úző diákok
nevelésében is segítséget nyújtunk. Számukra speciális időbeosztással biztosítjuk a
tanulássegítést, a kollégiumi nevelést.

b) Felzárkóztatás
A nevelőoktatók figyelemmel kísérik a tanulók eredményeit. Szükség szerint, például
szorgalom hiánya esetén, szigorításokat alkalmazhatnak, a tanulók szaktanári korrepetálásra
irányításával. A szülőket a nevelők időben tájékoztatják tanulóink fejlődéséről és a felmerült

problémákról.

Nevelőink rendszeresen megkeresik az iskolai szakoktatókat, gyakorlati

oktatókat, információkat kérve kollégistáinkról.
A felzárkóztatást három fő formáját alkalmazzuk:


alapismeretek pótlása: a középiskolába kerülés és iskolaváltás esetében jelentős, amikor
pótolni kell a meglévő tudás és az új iskolatípusnak megfelelő tudásszint közötti
különbségeket;



hagyományos felzárkóztatás: a tanév során a tananyaggal kapcsolatos tudáshiány
folyamatos pótlása lemaradás esetén és azon tanulók segítésére, akik képességeik
alapján nem tudják az iskolai tanítás-tanulás alapján elsajátítani az ismereteket, ezért
több vagy részletesebb magyarázatot, gyakorlást igényelnek;



alkalmi felzárkóztatás: azok esetében, akik csak a baj esetén jelennek meg, pl. dolgozat
lesz vagy csak egy adott témakört nem értenek.

c) Tehetséggondozás
Az értelmi fejlődés segítését szolgálják a szakkörök adta lehetőségek. Fel kell ismernünk a
tehetséget,

iránymutatásainkkal

segítjük

a

képességek

szerinti

pályaválasztást,

a

továbbtanulásra való való felkészülést és igényének kialakítását.
Művészeti oktatásban részt vevő kollégistáknál a gyakorlási lehetőség biztosításával, illetve a
szakképző intézménnyel történő együttműködéssel próbáljuk a tehetségek kibontakozását
segíteni. Sportegyesületekkel való együttműködések keretén belül biztosítjuk az igazolt
sportolók speciális időbeosztását, speciális nevelését.

d)

Pályaválasztást segítő tevékenység

Tanulóink egy része, a szakiskolai tanulók, az érettségi utáni szakképzésben részt vevők már
választottak szakmát, szakirányt. Az ő esetükben feladat, hogy a szakmájukkal kapcsolatos,
megerősítést megkapják tőlünk, és motiváljuk őket további, vagy emelt szinttű szakmai
képzésekre. Az egyetemre, főiskolára jelentkezők esetében szakirodalommal, tanácsadással,
korrepetálással segítünk, hogy minél nagyobb eséllyel tudjanak jelentkezni a felsőoktatásba.
Célunk, hogy tanulóinknál növeljük a továbbtanulás esélyét, és segítsük a munkába állásukat.
Ehhez szükséges a felelősségérzet elmélyítése, a közép- és hosszú távú célmeghatározó
gondolkodás ösztönzése. Olyan képességeket kell erősíteni a tanulókban, ami a későbbi
munkavállaláshoz elengedhetetlen: pontosság, kitartás, együttműködés.

IV.4. 2.2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos és egyéb nevelési feladataink
A kollégiumi elfoglaltságok rendszere nem csupán a tanulás köré koncentrálódik. Az önismeret,
a kisebb-nagyobb társadalmi csoportokba való beilleszkedést szolgáló képességek fejlesztése,
az önálló életvitelre való felkészülés segítése, a tudatos társadalmi szerepvállalás elősegítése és
az

ezekhez

kapcsolódó

kompetenciák

fejlesztése

is

kiemelt

feladat

kollégiumi

nevelőtevékenységünk során.
e) Éénkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése
A kollégiumi nevelés segíti a szociális környezetbe történő beilleszkedést. Figyelmet fordít a
társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítésére, fejlesztésére.
Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását. A kollégiumon belüli kapcsolat és
tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a nevelésünk elősegíti, hogy
kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti, tapasztalati alapjai.
Intézményünk világnézetileg semleges, mindenki hitét, felfogását, világnézetét tiszteletben
tartjuk. Az évek folyamán afrikai, amerikai, ázsiai származású bentlakó diákunk is volt, éppen
úgy, mint ahogyan a roma származású kollégisták élnek nálunk. Sem nemzetiségi, sem etnikai,
sem vallási jellegű konfliktus eddig nem alakult ki. Nem tűrhetünk el sem a viselkedésben, sem
a köznapi kommunikációban olyasféle megnyilvánulást, ami az emberi különbséget bármilyen
módon értékminőségnek tekintené. Úgy ítéljük meg, hogy fiataljaink ezt az alapvetést
megértik és elfogadják, a közösségi tevékenységekben együttműködnek, közösségüket és
egymásra utaltságukat átérzik.
Kollégiumunkban mindenki betarthatja saját normáit, gyakorolhatja vallását, míg azzal nem
zavarja meg mások nyugalmát, normarendszerét vagy érzékenységét.
Sok éves tapasztalat: minden tanév elején a korosztályos ellentétekre kell különös gonddal
odafigyelni, hogy ne alakulhassanak ki zavaró konfliktusok a csoportszerveződés folyamatában,
az együttműködésben és az együttélésben.
Elvi kérdésnek tekintjük, hogy az egyéni érdeklődések és ambíciók a kollégiumban lehetőleg
a hagyomány keretei között bontakozzanak ki konstruktívan és szabadon.
A kollégium a tanulók fejlesztésekor tág teret ad az önálló kezdeményezéseknek, segíti az
önálló nevelőmunka, csoportarculat kialakulását.

A szociális képességek fejlesztésének a szűkebb közösséghez – család, kortárscsoport,
kollégiumi közösség – tartozáson túl további feladata a a tágabban értelmezett – nemzeti,
nemzetiségi, állampolgári és uniós – közösséghez tartozás érzésének, tudatának fejlesztése,
megerősítése, értékrendjének közvetítése is.
f) Testi és lelki egészségre nevelés
A kollégiumi nevelési folyamat egyik rendkívüli fontos területe az egészséges életmódra való
nevelés. A kollégium az egészségnevelés területén az elsődleges megelőzésben (primer
prevenció) vesz részt. Ennek célja az egészségvesztés megakadályozása, az egyéni és a
kollégiumi közösségi életritmus kialakítása, a konstruktív életvitel szokásrendszerének, tudatos
felépítése.
Nevelés során a tanuló szerezzen alapvető ismereteket az emberi szervezet működéséről, a
test és a lélek összefüggéséről, a betegségek és balesetek megelőzésének módjáról, az
egészségkárósító szokások és szenvedélyek (dohányzás, alkohol, kábítószer) kialakulásának
megelőzéséről.
Nevelési feladat, hogy fejlődjön a tanuló szabadidős kultúrája, a mozgáshoz való viszonya, a
sportoláson keresztül fejlődjön alkalmazkodóképessége, akaratereje.
A kollégista alakítsa ki egyéni, eredményes munkamódszereit, önálló életvezetési stratégiára
törekedjen, készüljön tudatosan az örömteli családi életre.
A tanulók fejlődését értelmi, érzelmi és testi értelemben is biztosítani kell. A tanulók testi-,
fizikai- és pszichikai fejlődése változó ütemű, teherbírásuk sem egyforma. Figyelünk a
kimerülés, a lelki problémák jeleire, próbáljuk feltárni okait és lehetőségeinken belül segítünk.
Jól szolgálja ezt az egyéni beszélgetések sora, az önismereti körök és a szülővel, az iskolával
való rendszeres kapcsolattartás. A testi kondíció növelésére és kikapcsolódásra jó lehetőség a
kondicionáló terem és a tornaterem, sportudvar használata.
g) Önálló életkezdés elősegítése, családi életre nevelés:
Az önálló életkezdés elősegítését biztosító tevékenységünk alapelvei, hogy a kollégisták a
középiskolai tanulmányaik ideje alatt váljanak képesé a testileg, szellemileg, érzelmileg és
erkölcsileg egészséges életvitelre, rendelkezzenek a társas emberi léthez nélkülözhetetlen

szokások és magatartásmódok ismeretével és gyakorlatával, legyenek alkalmasak a társadalmi
munkamegosztásba való bekapcsolódásra, továbbtanulásra, munkavállalásra.
Nevelőmunkánk legfontosabb cselekvési területe az egyéni foglalkozások vezetése, ahol a
kollégistáinkkal való személyes beszélgetések folyamán derül ki, kinek milyen elképzelései
vannak, kit milyen tanáccsal tudunk ellátni. A sütés-főzés, kézműves foglalkozás terén
biztosítunk szakköröket. Számítástechnikai ismereteiket a kollégiumban működő számítógépes
teremben bővíthetik. A kerettantervi foglalkozások, illetve a csoportfoglalkozások
folyamatosan teret nyújtanak tanulóinknak, hogy gondjaikat megbeszéljék.
h) Gazdasági nevelés
A családi életre való alkalmasság azt jelenti, hogy a fiatal felnőtt képes a számára megfelelő
pár megtalálására, vele szoros kapcsolat kialakítására, családalapításra és a gyermekek
harmonikus felnevelésére, mindezt úgy, hogy közben a társadalmi, gazdasági élet szabályait,
normáit, értékeit is betartja. Kollégiumi foglalkozásainkkal, programjainkkal segítséget kell
nyújtanunk az önálló életvitelre való felkészüléshez, a családi élet megtervezéséhez, a
gyermekvállaláson, gyermeknevelésen túl a családi munkamegosztáshoz, gazdálkodáshoz,
önellátáshoz. A szociális és társadalmi kompetenciafejlesztésének fontos részét képezik a
gazdasággal, a tudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos
területek is, ezért szükséges a gazdálkodáshoz, a munkaerőpiachoz, a vállalkozáshoz
tőzsdeismeretek átadása. A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem
érthetjük meg a bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát;
e tudás általános műveltségünk részévé válik. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a
javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető el sem működő
demokrácia, sem életképes piacgazdaság.
i)

Egészségnevelés

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely lehetőséget teremt, és képessé teszi az embert
arra, hogy egyre fokozódóbb kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk felett, és ezáltal
képessé váljanak annak javítására, alakítására. Az „ép testben ép lélek” eszméje kollégiumunk
egészségnevelési programjának kiindulópontja.
Az egészséget az ember teremti és éli meg mindennapi színterében, ott, ahol tanul, dolgozik
és lakik. Az egészségnevelés keretein belül diákjaink felé azt kívánjuk közvetíteni, hogy az

egészség azáltal keletkezik, hogy az ember törődik saját magával, másokkal, hogy képes
döntéseket hozni és életkörülményeit kézben tartani.
A testi és mentális képességek folyamatos és hosszú távú megőrzéséhez és fejlesztéséhez a
kollégiumi élet sajátosságainak figyelembe vételével feltétlenül szükséges egy olyan
szokásrendszer kialakítása, mely magában foglalja a közösségi életritmushoz igazodó
napirendet, a megfelelő egészséges és kulturált étkezést, a tisztálkodást, öltözködés
kulturáltságát, a testápolást, a belső igényből fakadó rendszeretetet, és a folyamatos testedzést.
Kollégistáinkban az elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében tudatosítani kell azt, hogy
az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota, nem csupán a betegség, ill. testi
nyomorúság hiánya. Alapvető érték a testi, szellemi és lelki működések egyensúlya.
Ki kell használnunk azt a tényt, hogy a sportnak ebben az életkorban semmivel nem pótolható
nevelő ereje van, hogy nemcsak a testet, hanem az egész személyiséget formálja. A tanulók
megtanulják a siker és a kudarc elviselését, a tehervállalás örömét, az ítéletalkotás felelősségét,
a konfliktusok kezelését. Pedagógiai tevékenységünk során ezért továbbra is igen jelentős súlyt
fektetünk a kollégiumi sportra. A tanulók társadalomba való beilleszkedésének, a feladatok jó
szintű végzésének, a munkabírásnak is elengedhetetlen „kelléke” a sport. A rendszeres testi
neveléssel megelőzhetjük a szenvedélybetegségeket, (drogok, dohányzás) a szabadidő hasznos
eltöltésének egyik legjobb formáját erősíthetjük.
j) Környezeti nevelés
A környezetvédelmi tudatformálás célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős
életvitel elősegítése. Hosszútávon pedig a magatartás-, értékrend-, attitűd-, érzelmi
viszonyulások formálását és a környezetről-társadalomról kialakítható tudás bővítését testesíti
meg. A környezeti nevelés filozófiája szerint az ember nem mindenható ura, hanem része a
természetnek, ami nem előjogokkal, hanem a Föld iránti kötelességekkel jár együtt. Oktatói
testületünk minden tagja úgy érezi, hogy nekünk, felnőtteknek, kollégiumi nevelőoktatóknak
olyan szemlélet kialakítása kell törekednünk, amelynek elsajátításával minden diákunk belső
attitűdjévé válik az egyetemes természetnek – mint létező értéknek – a tisztelete és megőrzése.
A kollégiumi nevelés során kiváló lehetőségek kínálkoznak a környezeti neveléshez. A
kollégium, mint „totális intézmény” a bentlakó fiatalok számára az élet teljességét biztosítja,
így a kollégium házirendje, napirendje és programjai összeállításakor már tekintettel vagyunk a
környezeti tudatosság ismert szempontjaira,

törekvéseire és tükrözi a környezeti tudatosságunkat.

Mivel az egyes kerettantervi

foglalkozások tematikájában rendszerint lehetőség nyílik arra, hogy a diákok a környezeti
kérdések tudományos, társadalmi és gazdasági vonatkozásait megismerjék, ezért kollégiumunk
környezeti nevelési programjának a szakmai ismeretek átadása mellett, a gyakorlati
tevékenységre is gondot fordítunk. Célunk és feladatunk ezzel az, hogy megmutassuk és
gyakoroltassuk

azokat

a

tevékenységi

formákat,

amelyekre

diákjainknak,

mint

környezettudatos állampolgároknak szükségük lesz az életük során.
A programok közül kiemelést érdemelnek a különböző szakkörök, például a főzőcske
szakkör/gasztronómia, kézműves foglalkozás, ahol kizárólag természetes anyagokkal
dolgoznak. Emellett azok a szabadidős- és kulturális tevékenységek, a természetjáró
kirándulások, közművelődési intézmények, nemzeti parkok, múzeumok, vadasparkok
látogatása, valamint a kollégium belső- és külső környezetének folyamatos gondozása,
szépítése, ahol remek lehetőség nyílik a pl. a természettudományi és technológiai-, valamint
a szociális- ill., a kulturális kompetenciák fejlesztésére is. Az intézmény vezetése a kezdetek óta
támogatja, irányítja és személyes részvételével is segíti az ilyen programok megvalósítását.
A kollégiumi diákok számára meghirdetett vetélkedők, versenyek tematikáinak elkészítésekor
szintén gondolunk a környezetvédelemre, a környezetvédelmi gondolkodás átadására.
Közös céljaink:


biztosítani kívánjuk minden diákunk számára a lehetőséget, hogy elsajátítsa a környezet
megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert és elkötelezettséget



szeretnénk elősegíteni annak felismerését, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai
jelenségek kölcsönösen függnek egymástól (falun és városon egyaránt)



törekszünk arra, hogy diákjainkban kialakítsuk illetve megfelelő módon formáljuk a
környezettel kapcsolatos új magatartási és életviteli mintákat: rendszerezzék, mélyítsék
el a már meglévő ismereteiket, alakítsanak ki kritikus gondolkodást,



fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket, úgymint
problémamegoldó-, konfliktuskezelési képességek, tolerancia,



alakítsanak ki környezeti érzékenységet (közvetlen kollégiumi környezet, otthoni, stb.)
helyes szokásokat, viselkedési normákat



programjainkkal arra törekszünk, hogy diákjaink képesek legyenek a környezeti válság
elmélyülésének megakadályozására, elősegítve a természet fennmaradását.

A környezeti nevelés lehetőségei:


folyamatos értékelés: tisztasági verseny az szobák és szintek között egész tanévben,
dekorációs verseny a szobák között,



szakkörök



tanulóknak adott feladatok önálló vagy csoportos kutatásra, feldolgozásra,



kirándulások, természetjáró utak szervezése tanösvényekre, nemzeti parkokba,
természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe,



múzeumlátogatások, állatkert, füvészkert, botanikus kert látogatása,



dráma-, vagy szituációs játékok alkalmazás a csoportfoglalkozások alkalmával



szemétszedési és egyéb akciók, környezettel kapcsolatos vetélkedők szervezése.

k) Médiatudatosságra nevelés
Nem feledkezhetünk meg arról az állandóan változó hatásrendszerről sem, amely diákjaink
felé napi szinten a „divatos” vagy a „trendi” elvárásokat közvetíti. Ezek között említhetjük a
közösségi médiában a pedagógiai eszmény szempontjából nem éppen hiteles valóságábrázolást
és fantáziavilágot, az erőszak és a félelem, a felületes szemlélet és a sekélyes misztikum
lényegében irracionális kultuszát.
Ezen hatások csökkentése érdekében a tematikus foglalkozások és a mindennapi egyéni törődés
során is az online tér és egyéb médiaforrások, hírcsatornák tudatos és kritikus használatára
neveljük diákokat. Kiemeljük a közösségi media hasznos, pozitív aspektusait, bemutatunk
értékes tartalmakat, hasznos alkalmazásokat, megtanítjuk őket az online térben való
eligazodásra. Felhívjuk a figyelmüket ezen források használata során az elidegenítő hatásokra,
a felmerülő visszaélések, veszélyhelyzetek felismerésére és a vonatkozó törvényi háttérre.
Meggyőződésünk, hogy csak az életellenes tendenciákkal mehetünk szembe egyenesen és
direkt módon. Minden más esetben jobb hatásfokú lehet, ha kellő szakmai felkészültséggel,
empátiával és felelősséggel nyomon követjük és elkísérjük a fiatalt az erős hatások közötti
eligazodásban.
l) Szabadidő hasznos eltöltésére nevelés
Diákjaink számára biztosítjuk az önállóan eltölhető szabadidőt és a közös tevékenységek,
szakkörök, önképzőkörök, játékok lehetőségét, valamint személyre szabottan megfelelő
mértékű rendszeres kimenőidőt is. A kollégiumi szabadidő eltöltésének legfontosabb elemei: a
kollégiumi

tevékenységrepertoár

folyamatos

bővítése,

a

hagyományteremtés

és

a

hagyományápolás közös feladatok végzése, játékok és ünnepek során. A felkínált
tevékenységrepertoár és a közösségi terek spontán és szervezett közösségi megmozdulásokra
adnak lehetőséget. A szervezési feltétel a terület és az időpont biztosítását és a megfelelő
felügyeletet jelenti, még abban az esetben is, ha a diákok spontán tevékenységéről van szó. A
szervezett tevékenység, a sportversenyek, színház vagy múzeumlátogatások, túlnyomó részben
előzetes, a tanulók bevonásával történő tervezést igényelnek.
Kollégiumban kiemelt szerepe van a diákok mozgásra nevelésének, sporttevékenységüket
minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk, háziversenyeket szervezünk, részt
veszünk kollégiumok közötti és egyéb külső szervezésű versenyeken is.
A kollégiumon kívüli szabadidő tekintetében oktatói testületünk célja, hogy a kollégisták
rendszeresen éljenek a főváros művelődési intézményei által adott lehetőségekkel. A mozi-,
színház- és koncertlátogatás szervezésének gyakorlatát megtartjuk. Múzeumba, kiállításokra
többször is ellátogatunk. A rendszeres színházlátogatások célja, hogy megismerjék az irodalmi
művek élő varázsát, kialakuljon bennük lassanként a társasági, kulturális igény.
Múzeumlátogatásaink, a különféle klasszikus és könnyűzenei koncertek szintén a kultúra iránti
fogékonyság és az esztétikai igényesség fejlesztését célozzák.
A kollégiumi nevelés célja a pedagógiai alapelvekben megfogalmazottakon túl a közösségi
szabályok kialakítása, elfogadtatása, a közösségért tenni akaró és felelősségvállaló diákok
nevelése. A kollégiumon belüli szabadidő szervezését meghatározza az az oktatói testületi terv,
hogy a kevés tanulói szabadidőt próbáljuk meg közösen, hasznosan eltölteni. Jelen időszakra
kialakultak azok a szabadon látogatható foglalkozások és kollégiumi rendezvények, amelyek
állandósultak és bizonyították életképességüket, hasznukat.
Ennek megfelelően szervezünk:


érdeklődési köröket: főzőcske, tánc, kézműves, díszítőműves, játék, filmbarát,
önismereti, világjáró, színházbaráti szakkör,



sportfoglalkozásokat, sportdélutánokat, versenyeket kollégiumi és fővárosi kollégiumok
közötti szinten is: kosárlabda, labdarúgás, floorball, atlétika, asztalitenisz, röplabda;

háziversenyeket: fotópályázat, kvíz, vetélkedő, informatikai nap;
diákönkormányzati tevékenységeket;
nemzeti ünnepeinkről való megemlékezéseket, ünnepélyeket, kollégiumi esteket,
kollégiumi napokat.

IV. 4. 3. A nevelési célok elérése érdekében alkalmazott tevékenységek és módszerek:


tanulássegítést biztosító egyéni és csoportos foglalkozások,



csoportos tanulószobai foglalkozások



a Kollégiumi nevelés alapprogramja szerinti tematikus foglalkozások a Komplex
Instrukciós Módszer szerinti tematika beépítésével,



egyéni érdeklődésnek megfelelő szabadon választható csoportos foglalkozások a
Komplex Instrukciós Módszer szerinti tematika beépítésével,



egyéni törődést és fejlesztést biztosító foglalkozások,



a rendezett, tiszta, kulturált környezet kialakítására és fenntartására irányuló, egyéni,
szobaközösségen belüli valamint csoportszintű tevékenységek és foglalkozások,



egyéni érdeklődést, tehetségfejlesztést szolgáló lehetőségek és foglalkozások
biztosítása, versenyeken való részvételre ösztönzés és felkészítés,



mozgásos és sporttevékenységet támogató, valamint egyéb, szabad levegőn történő
csoportos és kollégiumi szintű megmozdulások,



a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló valamint ismereteket bővítő programok
szervezése és megvalósítása, külső szervezésű eseményeken való részvétel,



egészséges életmóddal, könyvtár- és médiahasználattal, gazdasági és társadalmi
ismeretekkel kapcsolatos foglakozások tartása, rendezvények és vetélkedők szervezése
illetve azokon való részvétel,



szabadidős, hagyományteremtő és hagyományörző, az életkori sajátosságoknak
megfelelő kulturált kikapcsolódást nyújtó, a közösséget építő csoportos és kollégiumi
szintű megmozdulások.

Nevelőtestületünk és az intézmény vezetése elkötelezett az eddig folytatott nevelőmunka
továbbvitelében és további fejlesztésében.

IV.5. A KOLLÉGIUMI ÉLET SZERVEZÉSE
Nevelőmunkánk az egyént és a közösséget egyformán szolgálja. A kollégium a
nevelőtevékenységet

a

házirend

előírásai

és

a

napi-

és

hetirend

időkereteinek

figyelembevételével szervezi. Házirendünk a közösségi együttélés elemi szabályait fekteti le: a
tanulás, a pihenés, az elfoglaltság, a szabadidő, a kollégiumi tevékenység és a kimenőidő

kereteit. Ezeket a szabályokat és kereteket a demokratikus nevelés alapelvének megfelelően a
diákönkormányzat is megvitatja és jóváhagyja. A nevelő ellenőrzi, elfogadja és megérti, dicséri,
vagy szükség esetén szankcionálja az eltéréseket. A nyitottság elvéhez igazodva természetesen
minden esetben felméri, tisztázza, megbeszéli a problémát, a mindenkori helyzetnek
megfelelően, személyes vagy csoportos beszélgetésen.
A kollégium éves tevékenységének alapja az iskola éves programjához igazított kollégiumi
ütemterv, melyet a tanév kezdete előtt a kollégiumi munkaközösség dolgoz ki. A csoportok éves
munka- és foglalkozási tervét a csoportvezető nevelőoktatók, az egyéb kollégiumi
foglalkozások tervét pedig az adott foglalkozást tartó oktatók dolgozzák ki.
Hagyományos rendezvényeinket és ünnepeinket a kollégiumi diákönkormányzat bevonásával,
segítségével és ötletei felhasználásával szervezzük.
A kollégiumban biztosítjuk a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem
tartózkodnak az iskolában vagy nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson.

IV.5. 1. A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE ÉS KERETEI

IV. 5. 1. 1. Napi és hetirend
A kollégium napi- és hetitrendjének kialakításakor célunk a tanulás, a szabadidő és a pihenő
idő harmonikus egységének kialakítása.
Foglalkozási tervünk rögzíti a tevékenységekhez szükséges az idősávokat, órakereteket, a
tematikus foglalkozások, a közösségi foglalkozások, a tanulóidő, a szabadon választott
foglalkozások szervezési rendjét, és a felmentési lehetőségek kezelésének rendjét.
Kollégiumi időbeosztás, a napi keretek.:
530 – 800

Ébredés, az iskolai elfoglaltságtól függően. Kivételt képeznek a hétvégi és
ünnepnapok.

530 – 730

Tisztálkodás, ágyazás, reggelizés, illetve indulás az iskolába.

800 – 1200

Felkészülési időszak azok számára, akik délután mennek iskolába, illetve
szabadfoglalkozás azoknak, akiknek iskolai szünnapja van.

1200 – 1500

Ebédidő, szabadidő.

1500 – 1800

Szilencium idősávja: a kollégiumban 1600 – 1800 óra között a teljes csend kötelező.
Az internetterem csak tanulás céljából vehető igénybe. A tanulószobai részvétel
alól felmentés adható azon diákok számára, akik önálló teljes mértékben képesek
és tanulmányi eredményük is ezt indokolja.

1800 – 1900

Vacsora

1800 – 2030

Szabadon választott foglakozások a kollégium területén. Nevelőtanárok által
vezetett csoporttevékenységek, tematikus foglalkozások, csoportgyűlések,
érdeklődési körök, szakkörök, klubélet, könyvtár, sport stb. Keddenként a
tematikus foglalkozások, csütörtökön pedig a csoportfoglalkozások kerlnek
megtartásra ebben az idősávaban.

2100 – 2200

Lefekvési előkészületek (tisztálkodás, ágyvetés). A kollégium minden lakója
2045-től köteles saját csoportjánál, az üvegajtón belül tartózkodni.

2200 – 600

Villanyoltás a szobákban, éjszakai pihenés. Villanyoltás után tanulás csak a
tanulószobában engedélyezett 2300-ig. A 2200 – 600 óráig terjedő időszakban a
hálószobákban biztosítani kell a csendes, nyugalmas pihenés, alvás feltételeit,
világítani, zajongani nem szabad.

A kollégium heti órakeretei:


Tanulássegító felkészítő foglalkozások, korrepetálások napi elosztásban: 13 óra/hét



Alapprogram szerinti tematikus foglalkozás: 1 óra/hét, keddi napokon



Közösségi csoportfoglalkozás: 1óra/hét, csütörtöki napokon



Szabadon választott, érdeklődési körnek megfelelő, illetve a szabadidő eltöltését
szolgáló csoportos foglalkozások változó napokon, összesen: 1 óra/hét

IV. 5. 1. 2. Éves foglalkozási terv
A tematikus foglalkozások éves órakerete 37 óra, végzős tanulóknak 33 óra, melyből
kollégiumunkban tanítási félévenként legalább 3 foglalkozás a Komplex Instrukciós Módszer
szerinti foglalkozás. A nevelőoktatók a tanévre vonatkozó tervezeteiket a csoportösszetétel
alapján dolgozzák ki a tanév első két hetében.

A csoportszintű éves munka- és foglalkozási tervek elkészítésének elvei:
1 - 4. foglalkozás témái: balesetvédelem, tűzvédelem, házirend, rend és tisztaság
szabályai, informatika és a közösségi terek használatának rendje, a kollégiumi
együttélés különös szabályai.
5 - 33. foglalkozás: az Alapprogram által előírt tematika szerint.
34 - 37. foglalkozás: egyéni, illetve a kollégiumi munkaközösség által meghatározott
tematika szerint.
A tematikus foglalkozások szervezése, vezetése csoportszinten zajlik. Az oktatói testület a
heterogén csoportok foglalkoztatásával kívánja elérni a kitűzött nevelési céljait. Ez a
csoportszervezési módszer segíti a diákok hátránykompenzációját, a rejtett kompetenciáik
felderítését, jól szolgálja az esélyegyenlőségük érvényesülését. A foglalkozásokon való
részvétel kötelező.
Fenti foglalkozások alól a következő esetekben:


állandó felmentés: a nagykorú, érettségi utáni képzésben részt vevők számára adható;



részleges felmentés: iskolai foglalkozás (tanóra, tanulószobai foglalkozás, korrepetálás),
és igazolt egyéni elfoglaltság (sportverseny, edzés, külön óra stb) esetén adható;



eseti felmentés: kivételes alkalommal (egyedi rendkívüli esetek, családi gondok,
hivatalos ügyek stb) adható.

IV.5. 2. A TEMATIKUS FOGLALKOZÁSOK KERETTANTERVE
A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégisták személyiségének, erkölcsi és
esztétikai ismereteinek, jellemének, önismeretének, önbizalmának, felelősségvállalásának,
közösségi szellemiségének megalapozása, illetve fejlesztése.
A kollégiumi foglalkozások a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek,
kompetenciák 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 tematikus foglalkozások keretprogram-terve 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.

IV.5. 2.1. A tematikus foglalkozások témakörei
1. A tanulás tanítása
2. Az erkölcsi nevelés
3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés
5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
6. A családi életre nevelés
7. Testi és lelki egészségre nevelés
8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
9. Fenntarthatóság, környezettudatosság
10. Pályaorientáció
11. Gazdasági és pénzügyi nevelés
12. Médiatudatosságra nevelés

IV.5. 2.2. A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma
1–8.

9.

10.

11.

12.

13–14.

évfolyam

évfolyam

évfolyam

évfolyam

évfolyam

évfolyam

A tanulás tanítása

4

3

2

2

2

1

Az erkölcsi nevelés

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

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

TÉMAKÖR

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

A 13-14. évfolyamra vonatkozó követelmények a szakképzésben résztvevő diákok kollégiumi
foglalkozásainak alapját jelentik, amelyek ezekben a képzésekben résztvevő és nem
tanköteles tanulók számára kollégiumi ellátást biztosító kollégiumoknak szakmai ajánlást
jelentenek.

IV.5. 2.3. A kollégiumi foglalkozások keretrogramterve a tematikus csoportfoglalkozások szervezéséhez és tartalmának meghatározásához

A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégisták személyiségének, erkölcsi és
esztétikai ismereteinek, jellemének, önismeretének, önbizalmának, felelősségvállalásának,
közösségi szellemiségének megalapozása, illetve fejlesztése.
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
szakgimnáziumban 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.

1. A 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.
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.
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
- Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket.

Programterv
Évfolyam

1-8.

9.

10.

11.

Időkeret (óra)

4

3

2

2

Témák

12. 13–14.
2

1

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.

- különböző tanulási
technikák és módszerek

Gyakoroltassuk az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő
tanulási technikákat.

alkalmazása
A gyakorlatban sajátítsa el a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek,
- a megszerzett és

tartalmi elemek szabatos szóbeli és írásbeli megfogalmazását.

elsajátított ismeretek
értelmezése, rendezése
- a könyvtárhasználat
rendje és módszerei

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

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.

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.
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.
Programterv
Évfolyam

1-8

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

2

2

2

2

1

1

Témák

Tartalmak, tevékenységek
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.
- erkölcsi érzék kifejlődése és
szerepe
- felelősség- és kötelességtudat
- a munka megbecsülése

Példákon keresztül utaljunk az erkölcsi értékek és az erkölcsi
érzék kialakításának jelentőségére az emberi kapcsolatokban.
Irodalmi,

történelmi

személyiségek

életén

keresztül

ismertessük a különböző erkölcsi választásokat és ezeket
értékeljük.

- mértéktartás, együttérzés,
segítőkészség

Mutassunk be a mindennapi élet tapasztalataiból a morális
helytállás jelentőségét, az egyéni döntések meghozatalában
betöltött szerepét.
Ismertessük fel a diákokkal az erkölcsi kérdéseket felvető
élethelyzeteket.

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.
Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam
- Ismerje nemzeti kultúránk értékeit, hagyományainkat.
- Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság nemzeti
szimbólumait.
- Ismerje meg az adott település kultúrtörténetét, hagyományait, jellegzetességei
- Ismerje meg, hogy Magyarországon milyen nemzetiségek élnek.
Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam
- Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket.
- Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága.
- Ismerje országunk és a magyarság nemzeti szimbólumait.
- Ismerje a magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő személyiségeit.
- Legyen kellő ismerete a település kultúrtörténetéről, hagyományairól.
Programterv
Évfolyam

1-8

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

2

2

2

2

1

1

Témák

Tartalmak, tevékenységek
Mutassuk

- közösséghez tartozás,
hazaszeretet
- nemzeti, népi kultúránk értékei,
hagyományai

be

nemzeti,

népi

kultúránk

értékeit,

hagyományait.
Mutassuk be a közösségi összetartozást megalapozó közös
értékeket.
Történeti előadásokon keresztül alakítsunk ki pozitív
attitűdöt a településhez, az országhoz, a nemzethez.

- a hazánkban élő nemzetiségek
kulturális szokásai, emlékei,
jelene
- nemzetünk kapcsolódása
Európához

Ismertessük általában az Európához és az Európai Unióhoz
való tartozásunk jelentőségét, történeti alapjait.
Ismertessük a nemzeti és az európai identitás kapcsolatát.
Egyéni témafeldolgozások révén mutassuk be a hazai
nemzetiségek kulturális és nyelvi sokféleségét.

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.
Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam
- Értse a kötelezettségek és a jogok egymásra gyakorolt hatását.
- Lássa be, hogy a jog a társadalmi élet nélkülözhetetlen szabályozó eszköze.
- Legyen tisztában a demokrácia fogalmával, ismerje fel jelentőségét a közösségben, az
emberi társadalomban.
- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni
és társadalmi célok elérése érdekében.
Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam
- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni
és társadalmi célok elérése érdekében.
- Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben.
- Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a kötelezettségek
és a jogok gyakorlása során.
- Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit (választási rendszer, helyi
önkormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek).

Programterv
Évfolyam

1-8.

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

1

2

2

2

1

2

Témák

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

- a demokratikus jogállam felépítése
- a felelős állampolgári magatartás
jelentősége
- a demokrácia elvei és gyakorlati
megvalósulása

Szerepjátékokon keresztül értessük meg a cselekvő
állampolgári

magatartás

és

a

törvénytisztelet

jelentőségét.
A diák-önkormányzati munka révén gyakorolja a
közügyekben kifejtett hatékony együttműködés
jelentőségét, a helyi és a tágabb közösségeket érintő
problémák iránti érdeklődés fontosságát.

- cselekvő állampolgári magatartás és
törvénytisztelet

Tevékenyen

vegyen

részt

a

kollégiumi

diákönkormányzat munkájában, így a demokratikus
elvek megvalósításában, az önálló cselekvés, a
megbízhatóság,

a

kölcsönös

elfogadás

elsajátításában.

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.
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.

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.

Programterv
Évfolyam

1-8.

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

1

1

1

1

1

1

Témák

Tartalmak, tevékenységek
Ismertessük az önismeret és a társas kapcsolati kultúra
meghatározó jellemzőit.
A csoport aktív közreműködésével segítsük elő a

- az önismeret és társas

megalapozott önismeret kialakítását.

kapcsolati kultúra
Mutassuk be a kulturált társas kapcsolatok, a helyes egyéni
- az empátia és mások

és közösségi élet szabályait.

elfogadása
Szerepjátékok segítségével alakítsuk ki, illetve fejlesszük a
- a tudás és tapasztalat
jelentősége
- társas kommunikáció

mások

megértéséhez

és

tiszteletéhez

szükséges

képességeket.
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.

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.
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.
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.

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.
Programterv
Évfolyam

1-8.

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

1

1

2

2

3

3

Témák
- a család szerepe,
jelentősége az egyén
életében

Tartalmak, tevékenységek
Példákon keresztül mutassuk be, hogy a családi élet színtere a
családi otthon.
Ismertessük a család szerepét, jelentőségét az egészséges testi
és lelki fejlődés kialakulásában. Hangsúlyozzuk az idős

- együttműködés és
felelősségvállalás a
családban
- szexuális kultúra

családtagokkal

való

kapcsolattartás,

együttműködés

és

támogatásuk fontosságát.
Mérjük fel, hogy kinek, mit jelent a család, az otthon.
Szemléltessük a családi munkamegosztást, ennek helyét és

- családtervezés

szerepét a hagyományos családi közösségben.

- konfliktusok a családban

Ismertessük a helyes, felelősségteljes párkapcsolat jelentőségét
és kialakításának folyamatát.
Ismertessük a helyes szexuális kultúra jellemzőit és
jelentőségét a férfi-nő kapcsolatban.
Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a családban előforduló
konfliktusokat és kezelésük módját.

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.
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.
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.
Programterv
Évfolyam

1-8.

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

2

2

2

2

2

2

Témák

Tartalmak, tevékenységek
Ismertessük

a

rendszeres

testmozgás

és

az

egészségtudatosság kapcsolatát, az elhízás és a korszerű
táplálkozás, egészséges életmód és életvitel összefüggéseit.
- egészséges életmód és életvitel Ismertessük
- a sport hatása a lelki egyensúly

a

káros

szenvedélyeket,

szokásokat,

a

teljesítménynövelő szerek használatának veszélyeit.

megteremtésében és

Mutassuk be és a gyakorlatban alkalmazzuk a rendszeres

megőrzésében

fizikai aktivitás és sport hatását a szervezetre.

- 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.

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.

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam
- Jelenjen meg a tanuló személyiségében a szolidaritás érzése.
- Legyen érzékeny mások helyzete iránt.
- Alakuljon ki az összetartozás érzése.
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.
Programterv
Évfolyam

1-8.

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

2

2

2

2

1

1

Témák

Tartalmak, tevékenységek
Ismertessük a hátrányos helyzet fogalmát.
Példákon

keresztül

mutassuk

be

a

társadalmi

felelősségvállalás fontosságát, a másokért érzett
szolidaritás jelentőségét.
Ismertessük, hogy mit jelent fogyatékkal élni.
- társadalmi felelősségvállalás és
szolidaritás
- önkéntes feladatvállalás másokért
- összetartás és együttérzés

A segítő magatartás kifejlődése érdekében szervezzünk
olyan diákkört, melyben beteg, idős

emberek

élethelyzetén javíthatunk.
Az együttműködés, egymásra figyelés képességének
kialakítása

érdekében

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.

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.
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.
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.

Programterv
Évfolyam

1-8.

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

2

2

2

2

2

2

Témák

Tartalmak, tevékenységek
Ismertessük, és lehetőségeink szerint mutassuk be a
környezetre káros anyagokat és tevékenységeket.

- a természet és az emberi
környezet egymásra hatása
- természeti erőforrásaink
védelme

Mutassuk be (pl. természetfilm segítségével) az ember és
természet egészséges együttélését.
A gyakorlatban szervezzünk természeti környezetet védő
tevékenységeket, akciókat.
Mutassuk

- ipari termelés és a környezet

be

az

újrahasznosítható

anyagok

sokszínű

iskolában

tanultak

felhasználhatóságát.

védelme
A
- ’gondolkodj globálisan,
cselekedj lokálisan’

tanulók

adjanak

számot

az

felhasználásával arról, hogy miként tudnának segíteni
környezetük megóvásában.
Ismertessük a környezetkímélő életmód előnyeit úgy egyéni,
mint a közösségre gyakorolt hatása alapján.

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.

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.
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.
Programterv
Évfolyam

1-8.

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

2

2

2

2

2

2

Témák
- tevékenységek és
szakmák jellemzői

Tartalmak, tevékenységek
Mutassuk be a különféle szakmákat és a betöltésükhöz szükséges képességeket,
adottságokat, ergonómiai elvárásokat.
Önismereti teszt segítségével mérjük fel a tanulók személyiségjellemzőit, érdeklődési

- különféle életpályák
bemutatása
- a munka világa és
jellemzői

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.

- továbbtanulási
lehetőségek

Mutassuk be, hogy a folyamatos tanulás, az újabb képzettség megszerzése mennyiben
segíti a pályamódosítást, és munkanélkülivé válás esetén az újbóli elhelyezkedést.

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.
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.
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.
Programterv
Évfolyam

1-8

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

2

2

2

2

3

3

Témák

Tartalmak, tevékenységek
A helyes családi gazdálkodás bemutatása különféle családszerkezetben.

- a gazdaság
működésének
alapjai

Példákon keresztül ismertessük, milyen problémák adódhatnak a
társadalomban a helytelen gazdálkodás miatt
következményekkel járnak.

és

ezek milyen

- a családi
gazdálkodás
- munka,
fogyasztás és
gazdálkodás
- pénzkezelés
technikái
- vállalkozás és

Ismertessük és a lehetőségeknek megfelelően gyakoroltassuk a banki
műveleteket (csekk kitöltése, bankkártya használata, pénzátutalás stb.).
Mutassuk be a munkával szerzett jövedelem és az ebből finanszírozható
javak, szolgáltatások összefüggéseit.
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.

kockázat

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, mérlegelő beállítódás kialakításának
és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály számára.
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.
Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam
- Alakuljon ki a mérlegelő gondolkodás 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.

- 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.
Programterv
Évfolyam

1-8.

9.

10.

11.

12.

13–14.

Időkeret (óra)

1

1

1

1

1

1

Témák

Tartalmak, tevékenységek
Ismerkedés a hagyományos médiával a különféle folyóiratokon,

- a média társadalmi szerepe
- a reklám és a fogyasztás
összefüggése

kiadványokon keresztül.
Az elektronikus médiák (internetes ismeretterjesztő oldalak, e-book
stb.) használatának gyakorlása.
Reklámok céljainak, hatásainak bemutatása különféle (pozitív és

- a médiatartalmak és a valóság
összefüggése
- az internet használatának

negatív) példákon keresztül.
Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a hagyományos média és az
internet használat esetében.

szabályai, a helyes etikai

Gyakoroltassuk különféle ismeretek hozzájutásának módjait az

magatartás és felelősség

internetes keresők segítségével.

- a számítógép, az

Az

adatbiztonság

szabályainak,

megteremtési

lehetőségeinek

ismertetése.

internetfüggőség veszélyei
Az internet- és játékfüggőség kóros hatásainak

bemutatása.

IV.6. A KÖZÖSSÉGI ÉLET

IV.6. 1. A közösségi élet szervezése
A közösségi élet fejlesztését tudatosan, tervszerűen végezzük a fiatalkori sajátosságokat
messzemenően figyelembe véve. A közösségépítésben kiemelkedően fontos feladatunk az új
diákjaink, a határon túlról érkező erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági fiatalok, továbbá a
nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók beilleszkedésének segítése. A közösségszerkezet, a
diákcsoportban működő, meglévő értékválasztás szakszerű feltárása a kiindulópontja a
fejlesztési munkának. A közösségépítés „művészi” munka, amely indirekt megközelítési
módokat kíván, ezért olyan cselekvési mezőt, mozgásteret szükséges teremtenünk, melyben a
fiatal felnőtt önmagát pozícionálhatja, a közösségben ismerheti fel személyiségének önálló
fejlődési irányát.
A játék módszerként kiválóan alkalmazható: általa feszültséglevezetés, élményfeldolgozás
történik és katarzis élhető meg. A társakkal való játékban gyakorolható a kölcsönösség, az
együttműködés, tanulható az önszabályozás. Ilyeténképpen az összehasonlíthatóság valósul
meg; a közös tapasztalás, az együttesség öröme élhető meg egyenrangú kommunikációban,
szimmetrikus kapcsolatban. A sport, a szakköri tevékenység, a klubokban való részvétel, a
játék mint olyan, tág értelmezésben az „együttmozgás”, együttdolgozás, együttgondolkodás
fizikai és érzelmi mezőjét teremti meg. A kerettantervi foglalkozások arra alkalmas témái
tárgyalásakor a szituációs játékok módszerének alkalmazása eredményességüknél fogva
indokolt. A folyamatban a diákok megélik a „szerepcsere” szituációt, ezzel fejleszthetjük
empatikus képességüket. Ebben a tevékenységben tanulóink megtanulják, hogy a játékban
szerzett tapasztalataik alkalmazhatók a „valós életben” is.
Kollégiumunkban hagyományosan alkalmazott módszer a közös feladat: a közösen eltöltött idő
tevékenyen, egyszersmind kellemes hangulatban telik el. A csoportok havonta, kéthavonta
közös főzést vagy közös sétát szerveznek, melyek során megtapasztalják a tervezés-szervezés
természetét, a feladatmegosztást, a közösségi élményt. A kollégiumi szintű rendezvények a
nagyobb közösséghez tartozás élményét nyújtják. A legkiemelkedőbb alkalom ebből a
szempontból a hagyományos karácsonyi ünnepi műsor, a gyertyafényes, fehér abrosz mellett
elköltött közös vacsora. A közösségi lét, a művelődési, és sportolási tevékenység szervezése
során a következő elveket tartjuk kiemelten fontosnak:


a közösség tagjai életkori sajátosságainak figyelembevétele,



a közösség fejlettségi szintjének figyelembevétele,



az egyenlő esélyek elvének betartása,



a hátránykompenzáció humánus elvének betartása,



a demokratikus életvezetési stratégiák alkalmazásának elve,



az önszerveződéshez való jog tiszteletben tartása,



az öntevékenységhez való jog érvényesíthetőségének lehetősége



az egymás iránt való kölcsönös tisztelet és elfogadás tanúsításának elve.

IV.6. 2. A Kollégiumi Diákönkormányzat
A kollégium alapvető feladatai közé tartozik, hogy a fiatalok társadalmi beilleszkedését
elősegítse. A diákok nem olvasnak közlönyt, törvényeket, ezért nekünk kell megtanítanunk és
megmagyaráznunk nekik, hogy ismerjék kötelességeiket, jogaikat. A kollégiumi nevelés nagyon
fontos területe az öntevékenységen alapuló diákmozgalom is, mint nevelési eszköz hozzájárul
a tanuló személyiségének fejlődéséhez.
A legfelsőbb diákfórum az évenkénti két közgyűlés, amely minden tanítási félév elején ülésezik,
ezen időszakok között a választmány végzi az érdemi munkát.
-

A hagyományos szeptemberi kollégiumi alakuló közgyűlésen a diákok maguk
választják meg társaik közül, kik alkalmasak az önkormányzati munkára. A választás
lebonyolítását az előző tanévben aktív, visszaköltöző „DÖK- tagok” szervezik. Ennek
eredményeként összeáll a Kollégiumi Diákönkormányzat, amely megválasztja az
elnökséget (elnök, alelnök) és a diákönkormányzatot segítő nevelőt, aki nem főnöke,
hanem segítője, támogatója, ösztönzője, sugalmazója a diákönkormányzatnak. A
választmányt az elnökség képviseli az oktatói testület előtt és más szinteken. A
diákönkormányzat a kollégiumhoz hasonlóan tanévenként alakítja ki sajátos arculatát,
stílusát, munkatervét. A kollégisták emberi és diákjogainak képviseletén, érdekeik
megszólaltatásán túl döntő szerepet játszik az éves program, a szabadidő eltöltésének
szervezésében is.

-

A január hónapban megrendezésre kerülő diákközgyűlés alkalmával a kollégium
vezetője tájékoztatást nyújt a kollégiumi diákokat érintő kérdésekről, a kollégium
munkájáról, tanulmányi munkáról, rendezvényekről. Átadja az arra érdemes
diákoknak a kollégiumért, a jó hírünket szolgáló tanulmányi, sport, és egyéb
kiemelkedő

teljesítményekért

nyújtandó

elismerést.

Ez

a

rendezvény

az

önkormányzatiság, a demokrácia megvalósításának terepe is: a kollégiumi diákok előre
megfogalmazott, vagy azonnal feltett kérdéseikre kérnek, és kapnak választ,
kéréseikkel közvetlenül fordulhatnak a kollégiumi oktatói testülethez.

A diákönkormányzatnak az alábbi alapelveknek kell megfelelnie:


az iskolák képviselete megoldott legyen,



a sajátos képzési formák képviselete biztosított legyen,



áttekinthető, működőképes legyen,



alulról szervezett és egymásra épülő legyen.

A diákönkormányzat feladatai kollégiumunkban:


segít az éves kollégiumi munkatervben meghatározott hagyományos ünnepélyek,
megemlékezések megszervezésében és lebonyolításában;



saját munkaterve szerinti programokat – kiemelten a gólyadélután, ismerkedési est,
farsangi mulatság, Sziget-nap – is szervez, melyekhez a kollégiumi oktatói testület
minden seítséget megad;



véleményez

az

egész

kollégium

diákságát

érintő

kérdésekben,

pályázatok

meghirdetésekor, valamint a diákok helyzetét elemző beszámolók elkészítésénél.

IV.6. 3. A Kollégiumi hagyományok
A hagyomány a társadalmat érintő, olykor kedvezőtlen folyamatok, a megrendült, meglazult
közösségi gyökerek ellensúlyozásaként a múlt értékeinek megőrzése és élő továbbvitele. A
hagyománnyal rendelkező közösségnek nem csak a teherbíró képessége nő, hanem
biztonságérzete, a világba vetett bizalma folytán a megújulásra való képessége és kreativitása
is. Nem a múlt feltámasztása a cél, hiszen a változatlanságra való törekvés hiábavaló, hanem a
múltból áthozni a mába és megőrizve továbbvinni a jövőbe azt, ami mint évezredes tapasztalat
segíthet a természethez és embertársakhoz való mélyebb, természetesebb, igazabb viszony
kialakításában, a teljesebb élet megteremtésében.
A jövő kihívásaira ott könnyebb megtalálni a választ, ahol a társadalomnak van hagyománya.
Ezért van szükség a hagyományőrző és hagyományteremtő eseményekre, amelyek célja
egyrészt a régi hagyományok továbbvitele, egyben új tartalommal való megtöltése, s ezáltal

életre keltése, másrészt új hagyományok kialakítása a közösség mára eltűnőben lévő
funkcióinak pótlására.
Kollégiumunk életében inkább a diákévekhez kapcsolódó hagyományok kapnak hangsúlyos
szerepet. A volt kollégista diákok esetében sokszor elhangzik a „jó emlékezni rá” kezdetű
mondat, célunk tehát az is, hogy kollégistáinknak majd legyen mire emlékezni.
Hagyományaink:


Ismerkedési délután, melynek során játékos vetélkedők, sütés-főzés a program.



Gólyaest, melyen új diákjainkat köszöntjük és nyújtunk számukra jó hangulatú
segítséget a kollégimi életbe való beilleszkedéshez.



Halloween est, ahol diákjank képzelete szabja meg a mulatság hangulatát.



Mikulás

ünnepség

kisebb-nagyobb

meglepetésekkel

és

Mikulás-kupa

sportrendezvénnyel.


Karácsonyest

diákjaink

által

előadott

verssel,

dallal,

zenei

kísérettel,

színdarabrészletekkel, melyet közösen, karácsonyi hangulatban megterített asztal
mellett, gyertyafényben elfogyasztott vacsora tesz meghitté.


Valentin nap és farsangi bál jelmezes felvonulással zenei ajándékműsorral és discoval.



Sziget-nap, az igazi helyi – kollégiumunkra jellemző – specialitás. Tavasszal
megrendezésre kerülő rendezvény, melyet a kollégium földrajzi helyzetére utalva
neveztünk el és sportversenyek, vetélkedők, bemutatók, könnyű- és komolyzenei
koncertek,

vetélkedők,

szintek

közötti

bogrács-gulyás

főzőverseny

és

a

Diákönkormányzat által kezdeményezet egyéb programok teszik színessé. Ez egyben
nyílt nap is, hiszen a fellépők, résztvevők nemcsak a kollégista diákok, hanem a helyben
lakó diák és iskolatársak is, valamint a partneriskolák is betekintést nyerhetnek
kollégiumunk életébe.


Kvíz- és egyéb vetélkedők, sportversenyek, városlátogatások, kulturális és szórakoztató
programok kollégiumi illetve csoportszintű szervezésben.



Diákközgyűlések.



A nevezetes évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezések és ünnepélyek.

IV.7. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉG
A kollégiumi prevenciós tevékenység segít megakadályozni a fiatalkori válsághelyzetek
kialakulását, felismerni és enyhíteni a gyermek szociális körülményeinek romlását, szerepet
vállalva körülményei javításában. A szociális problémák, melyek igen érzékenyen érintik a
gyerekkorosztály egy részét, beszűrődnek és tetten érhetők az oktatási intézményekben is. A
családok nehéz, esetenként ellehetetlenült helyzete munkanélküliség, szegénység, krízisek,
tartós betegség okán, mind- mind hatást gyakorolnak a gyermekre és a tünethordozók maguk a
tanulók lesznek. A következmények tanulási, magatartási problémákban, elhanyagolásban,
deviáns viselkedésben nyilvánulnak meg. Mindezekkel a problémákkal a nevelők napi szinten
találkoznak a tanév során.
Az iskola – lévén a gyermekek hétköznapi életének színtere – különösen fontos szereppel bír
a veszélyeztetettség felismerésében, a szükséges segítségnyújtás kezdeményezésében. Az ENSZ
„Egyezmény a gyermek jogairól” című egyezményének 1991. október 7-i hazai megerősítése,
majd az ennek alapján alkotott 1997/XXXI. törvény a gyermekek jogairól és a gyámügyi
igazgatásról elfogadása az iskolákra, kollégiumokra – a személyes gondoskodás keretébe
tartozó – gyermekvédelmi feladatokat rótt, melyeket intézményünkben az ifjúságvédelmi
felelős igyekszik maximálisan ellátni.
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén
a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve
súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek
önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetése érdekében a kollégium oktatói együttműködnek a jelzőrendszer tagjaival.
A tanulókról való gondoskodásban kulcsszerepe van a csoportvezető oktatónak, hiszen a
kollégiumi tevékenység a legszorosabb kapcsolatot kívánja meg a nevelő és diákjai között.
Az egyéni kapcsolatokon túl meg kell teremteni az olyan közösségi környezetet, amely a
gyermek szükségleteit messzemenően figyelembe veszi. Alapvető kívánalom, hogy a oktatók
m inél több minőségi időt töltsenek neveltjeik között.
Az ifjúságvédelmi tevékenység során alapvető fontosságú, s emiatt kiemelt fgyelmet követel a
csoportvezető nevelőoktatók részéről:


a probléma korai felismerése a családi, szociális háttérismeret segítségével,
veszélyeztető okok feltárása,



rászorulók kiszűrése érdekében együttműködés a tanuló iskolájával,
-

veszélyeztetettség okainak megismerése, úgyminttanulási problémák
(gyenge képességű tanulók tanulási nehézségei),

-

családi problémák (elvált szülők, alkoholizmus, stb.),

-

szociális problémák (anyagi- és lakhatási körülmények),

-

kulturális viszonyok (család alacsony iskolázottsága),

-

egészségügyi problémák,

-

pszichés zavarok.

A problémák feltárása után fontos a személyre szóló bánásmód kidolgozása, a megoldási
lehetőségek keresése, valamint a feladat elvégezhetőségének mérlegelésemiszerint a
nevelőtanár meg tudja-e oldani a problémákat. A már kialakult krízishelyzet esetén a segítő –
elhárító beavatkozást meg kell kezdeni: kapcsolatfelvétel az intézményi ifjúságvédelmi
felelőssel, vagy vele együttműködve a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb segítő
szervezetekkel. A kollégium lehetőségei a problémák okainak feltárásában, beavatkozásban,
megelőzésben tágabbak, mint az iskolában, ezért a kollégiumi gyermekvédelem fontos célja a
megelőzés, prevenció.
•

Generálprevenció: a kollégiumi neveléssel átadott pozitív mintákkal, értékekkel,

ismeretekkel. Helyes életvitelre, erkölcsös gondolkodásra és viselkedésre szoktatjuk
tanulóinkat, így a helytelen magatartások, rossz életvitel, káros szenvedélyek prevencióját is
szolgálják.
•

Speciálprevenció: személyre szóló gondoskodás, beavatkozás, segítő programokkal

javíthatjuk, ill. meggátolhatjuk helyzetük rosszabbodását.
A kollégiumi prevenciós tevékenység segít megakadályozni a fiatalkori válsághelyzetek
kialakulását, a gyermek szociális körülményeinek további romlását, illetve szerepet vállal
körülményei javításában.
A csoportvezető oktatók gyermek és ifjúságvédelmmel kapcsolatos konkrét feladatai:


egyéni törődés keretében a tanulót és környezetének, családi hátterének megismerése,
folyamatos pábeszéd segítségével tvábbi figyelemmel kísérése;



a veszélyeztetettség megelőzése és csökkentése érdekében a rendelkezésére álló
pedagógiai eszközök segítségével prevenciós tevékenység végzése;



gyermekbántalmazás vélelme, a tanuló anyagi veszélyeztetettsége vagy egyéb,
pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén a
kollégium vezetőjének és az intézményi ifjúságvédelmi felelősének tájékoztatása;



a gyermekjóléti szolgálat felkérésére illetve a tanuló lakó- vagy tartózkodási helye
szerinti

önkormányzati

megkeresésre

tájékoztatás

nyújtása

ésrészvétel

az

esetmegbeszéléseken;


a kollégium egészségnevelési, ennek részeként a kábítószer-ellenes program
kidolgozásának és végrehajtásának segítése, szükség esetén tájékoztatás nyújtása illetve
intézkedés megtételénekt kezdeményezése az intézményi ifjúságvédelmi felelősnél és a
kollégium vezetőjénél;



tájékoztatást nyújtása a tanulók számára a gyermekvédelemmel kapcsolatosan, a
gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények, különösen a gyermekjóléti
szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki-segély telefon, gyermekek
átmeneti otthona online elérhetőségének, címének illetve telefonszámának jól látható
helyen való közzététele.

A kollégiumban élő tanulók személyiségfejlesztésében gyakorlatilag a kollégium minden
lakója, dolgozója szerepet játszik, az oktatók, diákok, és a nem oktató felnőttek is, hiszen a
kollégista naponta valamilyen kapcsolatba kerül velük.
Célunk: biztonságos, „gyermekbarát” környezet megteremtése és ehhez minden felnőtt dolgozó
együttműködésére szükség van. Ehhez kapcsolódóan meghatározhatóak a következő feladatok
is.
A kollégiumban nevelőmunkát végző oktatók további, ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai:


A gyermek- és ifjúságvédelem körébe tartozik a deviancia-problémák, veszélyes
viselkedésformák elsősorban az egészségre káros szerek, úgymint drog, serkentők,
izomnövesztők fogyasztása, használata, valamint a szektákhoz és egyéb, befolyásoló
szervezetekhez, csoportosulásokhoz való csatlakozás veszélye – kezelése, melyek
következménye a társadalomból való kiszakadás lehet. Ezért a kollégiumban dolgozó
oktatóknak kötelességük megismerni az elfogadott kritériumok tanulmányozásával a
deviancia külsődleges jegyeit és az esetlegesen érintettek viselkedési szokásainak
jellemzőit.



Folyamatos kommunkációt kell folytatni minden ifjúságvédelemhez köthető probléma
észlelése esetén a jelzőrendszer tagjaival, mindenekelőtt a csoportnevelő oktatóval.



Különös figyelmet kell fordítani a hét végén rendszeresen a kollégiumban maradó
tanulók, jellemzően a fővárostól nagy távolságra lakók, rossz családi környezetben élő
és a határon túli növendékek ellátására, támogatására.

A kollégiumi gyermekvédelem akkor tekinthető igazán eredményesnek és szakszerűnek, ha
tágabb mezőben tud gondolkodni és cselekedni. Ha nem csupán tűzoltó, baj esetén védekező
munkáról van szó, hanem a súlyos problémák, bajok megelőzéséről. A kollégiumnak nem
konkrét szociális munkát kell végeznie, hanem elsősorban beengedni oda a szociális
szakértelmet, szakembereket, és képesnek kell lennie a velük való együttműködésre.
Kollégiumunk

számára, tekintettel a tanulói összetételre, az intézmény társadalmi

szerepvállalásának bővítése ezen a területen különös lehetőségeket nyújt.
IV.8. A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE
Az iskolákkal, a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés formái:
A tanulók kollégiumi életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a oktatóok, nevelők
iránti bizalom, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a nevelőoktatókkal
kialakított jó kapcsolat. Az eredményes munkának feltétele a jó közérzet, a színes, változatos
diákélet.
Minden gyerek életében a család az elsődleges szocializációs közeg. Hagyományosan a
legkisebb közösségben, a családban elsajátított normák, minták, viselkedési módok, szerepek,
kulturális szokások segítik a gyermeket az iskolai majd a társadalmi beilleszkedéshez. A
Kollégium egyfajta „köztes állapotot” jelent, egyes funkciókat átvesz a családtól, függően
attól, hogy ez a családi közeg mennyire tudja betölteni funkcióját. A kollégiumnak, a problémás
tanulók esetében különösen, az iskolával együttműködve a társadalmi normarendszer
közvetítésén túl, olyan alapvető dolgokat is meg kell tanítania, ami hagyományos esetben szülői
feladat lenne. A nevelés, a társadalomba való integrálás feladata, sok diák esetében szinte teljes
egészében az iskola-kollégium kettősére hárul, ezek a színterek lépnek elő az elsődleges
szocializációs közeggé. Ezzel az iskola-kollégium szerepe is szükségszerűen módosul, az
intézmények hagyományos társadalmi szerepének bővítése elkerülhetetlen, az eddiginél jóval
összetettebb feladat hárul a nevelőkre. Előtérbe kerül a társadalomban és a világban való
eligazodáshoz szükséges tudás megszerzése, az életút folytatásához szükséges különböző
döntési lehetőségek megismerése, személyiségfejlesztés, a szakmai orientáció, felelősségteljes
felnőtté válás elősegítése, tudatos életvezetési stratégiák kialakítása.

Kollégiumunk családbarát kollégium, olyan komplex megközelítésű, mentálhigiénés elvekre és
módszerekre épülő közösség - és személyiségfejlesztő, együttműködést generáló program,
amely partnerként vonja be a szülőket, a diákokat és a oktatókat az oktatási és az iskolán kívüli
eseményekbe, feladatokba.
A kapcsolattartás hagyományos formái:


szülői értekezlet, fogadóóra



nyílt nap



családlátogatások, kollégiumlátogatás



rendezvények.

Ezen kívül alkalmazzuk a kapcsolattartás modern formáit is, úgymint a messenger üzenetek,
facebook csoport, Classroom csoportok, E–KRÉTA nyomon követése. A kollégiumi
nevelőtanár folyamatosan figyelemmel kíséri a tanuló tanulmányi előmenetelét, igazolt és
igazolatlan hiányzásait. Probléma esetén haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az
osztályfőnökkel és a szaktanárral, szülővel, szükség esetén a gyermek és ifjúságvédelmi
felelőssel.
A gyermeknevelés a szülő, az iskolai oktató illetve tanár és a kollégiumi oktató közös feladata.
A nevelésben résztvevők közötti kapcsolat akkor jó, ha közöttük kölcsönös a partnerség,
megértés, elfogadás és segítségnyújtás.
A kapcsolatok minőségének optimalizálása érdekében fontos


az állandó párbeszéd, az iskolai oktató a kollégiumi nevelő és a szülő között,



a párbeszédhez szükséges megfelelő keretek kialakítása az érintett intézmények
részéről,



a szülőkkel, gondviselőkkel való folyamatos kapcsolattartás, különös tekintettel a
hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való tapintatos és együttműködő partneri
viszony kialakítására.

V. Képzési program

ZÁRADÉK
A szakmai program hatályba lépése, felülvizsgálata
Intézményünk oktatói testülete a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján
elfogadta. A módosítások bevezetése 2022. szeptember 1. napjától történik.

A szakmai program nyilvánosságra hozatala
A dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskola könyvtárában, az intézményvezetői
irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola és a Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum Szakképzési honlapján Információs Rendszerének elektronikus felületén.

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai
Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen szakmai
program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta,
megismerte az intézmény szakmai programjának/módosításának tervezetét, és az abban
foglaltakkal egyetért.
Budapest, 2022. augusztus 31.

diákönkormányzat képviselője

Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői közösség véleményezési jogát jelen szakmai program
felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta, megismerte az
intézmény szakmai programjának/módosításának tervezetét, és az abban foglaltakkal egyetért.
Budapest, 2022. augusztus 31.

szülői

szervezet

képviselője

(közösség)

A szakmai program elfogadásáról szóló záradék
A 2019. évi LXXX. törvény 51. § (2) bekezdés 1. pontjának megfelelően a szakmai
programot/módosítását az intézmény oktatói testülete 2022.08.31-én tartott értekezletén
elfogadta.

Budapest, 2022. augusztus 31.

Herczeg Mária
igazgató

hitelesítő oktatói testületi

hitelesítő oktatói testületi

tag

tag

P.H.

Kancellári egyetértő nyilatkozat
Jelen szakmai program jóváhagyásával a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdés 5.
pontja szerint egyetértek.

Budapest, 2022. augusztus 31.

dr. Hafiek Andrea
kancellár

Főigazgatói jóváhagyó nyilatkozat
Jelen szakmai programot a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdés 5. pontja szerint
jóváhagyom.

Budapest, 2022. augusztus 31.

Bánátfy Andrea
főigazgató

