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Nádudvar, 2016. 08. 31. 

 

1. Általános rendelkezések 
 

1.1. Bevezető 

 

Magyarországon a kézműves tevékenységek és a kézműves munkakultúra szerves 

fejlődése több évtizedre megszakadt. Ennek ellenére sok területen - például a 

kerámiaiparban, a bőrfeldolgozó tevékenységben vagy a népi iparművészetben – 

jelentősek a korábbi kézműves, kisipari termelés hagyományai. Ugyanakkor ezek a 

hagyományos iparágak Magyarországon a lehetőségekhez képest nem eléggé 

versenyképesek.  Fontos cél: a kézműves, a kisüzemi és kisipari tradíciók újjáélesztésének 

meggyorsítása, valamint a kézműves termelésben lévő gazdasági potenciál kiaknázása. A 

tantestület évek óta érzi, hogy ezekre a szakmákra kiadott képzési előírások, 

vizsgakövetelmények, időkeretek újragondolást igényelnek, és ebben a munkában azok 

tudnak tevőlegesen részt venni, akik részesei a képzés napi gyakorlatának. 

Hisszük, hogy a kézműves mesterségek oktatásának, átörökítésének létjogosultsága 

van, hiszen nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik 

felismerve a népi kézművesség értékeit, korunk tárgykultúrájába átmenthető elemeit, az 

egykori tárgyakban rejlő szépséget és praktikumot, visszatérnek ezekhez a tárgyakhoz.  

 

Iskolánk célul tűzte ki, hogy tanulóink ismerjék meg Hajdú-Bihar megye, 

Nádudvar város néprajzi, gazdaságtörténeti hagyományait, termelési tradícióit, 

népművészetét. Sajátítsák el biztonsággal a választott szakma elméleti és gyakorlati 

fogásait, egyúttal ismerjék meg egy-két oktatott szakma alapjait is, legyenek méltó követői 

a megyei, nádudvari népi kismesterségek meghatározó műhelyeinek, érvényesítsék alkotó 

módon fantáziájukat, emeljék át a tradicionális mesterségek produktumait napjaink 

lakáskörnyezetébe, tárgykultúrájába. Szerezzenek megfelelő jártasságot az általános 

műveltség alapvető ismeretköreiben, a gazdálkodási vállalkozói ismeretek elsajátítása, 

alkalmazása során, az elsajátított szakmai fogások alkotó kipróbálása tekintetében. 

Művészeti nevelésünk során sajátítsák el tanítványaink a nemzeti képzőművészet, a 

néprajz, néptánc és népdal legkiemelkedőbb alkotásait. 

 

1.2. A pedagógiai program célja, feladata 

 

A Pedagógiai Programba foglalt előírások, szabályzók célja biztosítani az iskola törvényes 

működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, átfogja az iskola minden 

területét. 

A Pedagógiai Program legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak, előírásoknak a 

meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény: 

 törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, 

 céljainak és feladatainak megvalósítását a Házirenddel, a Szervezeti és Működési 

Szabályzattal összhangban, 

 oktató-nevelő munkájának maradéktalan és törvényes ellátását, 

 belső rendszabályait, amelyek az iskola autonómiájára, a tanulók művelődéshez való 

jogára valamint a pedagógus alkotói szabadságára épül. 

Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja: 
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 hogy tevékenységével a tanulók sokoldalú fejlesztése valósuljon meg a szabályozott és 

rendszeresen ellenőrzött intézményi folyamatok és a törvényi előírások keretei között, 

 hogy partnereinek véleményének, igényeinek figyelembevételével fejlesztjük oktató-

nevelő munkánkat, 

 hogy intézményünk a tanulók igényeinek kíván megfelelni, s érdekeiket szolgálni, 

hogy a minőségi munkavégzés meglévő elemein túl megfeleljünk a folyamatosan változó 

kihívásoknak, fokozatosan növeljük a hatékonyságot és az eredményességet. Ehhez 

elengedhetetlennek tartjuk a párbeszédet partnereinkkel, hiszen csak közösen, egymás 

kölcsönös tisztelete mellett érhetjük el céljainkat 

 

1.3. A pedagógiai programot meghatározó jogszabályok, dokumentumok 
 

Törvények: 

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

2011. évi CLXXXVII –törvény a szakképzésről 

 

Kormányrendeletek: 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 

A közalkalmazottakról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben tárgyú 138/1992 (X.8) Korm. Rendelet 

 

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék módosít{s{nak 

elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet 

 

az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet 

 

a 34 215 01 Népi kézműves (szakmair{ny megnevezésével) szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

 

2011 – CXC-TV 6. § (5) – (6) Szakmai vizsga 

 

2011-CLXXXVII-TV 7.§ Szakmai vizsgakövetelmény a szakképzésben  

 

2. melléklet a 32/2012. (X.8. ) EMMI rendelethez Saj{tos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktat{s{nak ir{nyelve  

 

Miniszteri rendeletek: 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

Kerettantervek: 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.226437
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19431.208637
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.237260
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.227713
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.227713
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2011-CLXXXVII-TV 8§ 14-2013-NGM, szakképzési kerettanterv 

14/2013 (IV.05) NGM rendelet 

Egyéb:  

A Hajdú-Bihar megyei középtávú közoktatás fejlesztési terv 

Nádudvar város közoktatási koncepciója 

 

A Kövy Sándor Általános Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve 

 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által kiadott, minősített tantervek, 

szakképzési programok 

 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma 

 

1.4  A pedagógiai program elfogadásának szabályai, hatályba lépése 

 

A pedagógiai programot az igazgató készíti el, melyet a jóváhagyásra az intézmény 

nevelőtestülete elé terjeszt véleményezésre, majd a nevelőtestület javaslatait figyelembe véve 

elkészíti a végleges változatot. 

A diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményezése után a pedagógiai programot 

a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató hagyja jóvá. 

A módosított pedagógiai programot a következő tanév szeptember 1. napjától kell bevezetni 

felmenő rendszerben. 

  

1.5 A pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása 

 

A nevelőtestület kezdeményezheti a pedagógiai program felülvizsgálatát, melyet írásban nyújt 

be az iskola igazgatójának.  

A felülvizsgálatra sor kerülhet a következő esetekben is: 

- jogszabályi változás 

- az igazgató, vagy a nevelőtestület igényt tart erre 

Ezekben az esetekben köteles az intézmény vezetője felülvizsgálni, majd módosítani a 

pedagógiai programot.  

 

1.6  A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

A pedagógiai program elfogadását követő napon nyilvánosságra kerül, melynek színterei a 

következők: 

- titkárság 

- tanári szoba 

- könyvtár 

- irattár 

- iskola honlapja 

A kész és jóváhagyott pedagógiai programból egy példányt kapnak: 

- fenntartó 

- az intézmény vezetőségének tagjai 
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- a diákönkormányzat képviselője 

 

 

 

 

 

 

2. Nevelési program 

 

2.1 Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 

 
Pedagógiai feladataink, módszereink mindenkor alkalmazkodnak a beiskolázott 

tanulók tudásszintjéhez, szociokulturális, adottság-képesség jellemzőihez. Olyan tudást és 

értéket közvetítünk tanulóink felé, amelyek alkalmassá teszik őket a munkában való 

helytállásra, a továbbtanulásra, a gazdaság által megkövetelt pályakorrekcióra. 

 

2.1.1. Alapelvek és célok az értelem kiművelése érdekében  

 

- a mindenkori gazdasági igényekhez igazodva képezi tanítványait; 

- biztos alapokat nyújtva felkészíti növendékeit a szakmai vizsgára; 

- korszerű szakmai ismereteket, az önálló életkezdéshez elengedhetetlen 

kompetenciákat közvetítve képessé teszi a beiratkozott fiatalokat az önálló egzisztencia 

megteremtésére, a munkába állásra; 

- elsajátíttatja növendékeivel az önálló tanulás technikáit, az önképzés képességét, 

felkészítve őket arra, hogy életük során változhat gazdasági szerepük; 

- a nemzeti- néphagyományok ismeretére alapozva erősíti tanulói nemzeti és lokális 

identitását, kötődését. 

A hagyományaink ismerete mellett tanítványaink rendelkezzenek a modern műveltség 

alapvető ismereteivel, szerezzenek az eligazodáshoz elegendő, továbbépíthető jártasságot: 

- az anyanyelvi kommunikáció magas szintű gyakorlásában, 

- az informatika, 

- az idegennyelv-tudás, 

- a multimédia- és könyvtárhasználat, 

- a korszerű életvitel, lakáskultúra, környezetkultúra ismereteinek körében; 

- a szakmájukhoz kapcsolódó műszaki - technikai - technológiai újdonságok, 

tudományos eredmények ismeretében! 

Ismerjék Hajdú-Bihar megye, Nádudvar város néprajzi, gazdaságtörténeti hagyományait, 

termelési tradícióit, népművészetét: 

- sajátítsák el biztonsággal a választott szakma elméleti és gyakorlati fogásait, egyúttal 

ismerjék meg egy-két oktatott szakma alapjait is; 

- legyenek méltó követői a megyei, nádudvari nép kismesterségek meghatározó 

műhelyeinek; 

- érvényesítsék alkotó módon fantáziájukat, emeljék át a tradicionális mesterségek 

produktumait napjaink lakáskörnyezetébe, tárgykultúrájában! 

Ismerjék meg Hajdú-Bihar megye és Nádudvar történelmi múltját, a nemzeti történelem 

sorsfordulóit. A művészeti nevelés során sajátítsák el a szellemi és tárgyi nemzeti kultúra, a 

néprajz, néptánc és népdal legkiemelkedőbb alkotásait, a tájegység és Nádudvar néprajzi 

örökségét, merítsen e kulturális hagyományokból, tudják megkülönböztetni az értéket a 

giccstől! 
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Sajátítsák el a demokratikus közéletiség alapvető szabályait, a társadalmi beilleszkedéshez 

szükséges elemi magatartásformákat: 

- működjenek együtt az intézmény, a nevelők által felkért közös tevékenységekben; 

- vállaljanak szerepet az iskola rendezvényein, programjaiban, munkájában; 

- próbálják ki a közös gazdálkodással járó felelősséget, a közös vagyon kezelését, 

gyarapítását! 

 Szerezzenek megfelelő jártasságot: 

- az általános műveltség alapvető ismeretkörében, 

- a gazdálkodási vállalkozói ismeretek elsajátítása, alkalmazása során; 

- néphagyományaink ismeretében (néptánc, népdal, néprajz), 

- az elsajátított szakmai fogások alkotó kipróbálása tekintetében! 

Munkájuk, magatartásuk, tanulmányi munkájuk folyamán jellemezze őket a társadalom, a 

helyi környezet és az iskolai közösség írott és íratlan etikai normáinak betartása: 

- a következetesség, lelkiismeretesség, az alapvető viselkedési normák betartása és 

érvényesítése; 

- a tudás, tapasztalat, az idősebb nemzedék, nevelőik, mestereik az intézmények 

dolgozóinak tisztelete; 

- a fizikai és szellemi munka megbecsülése; 

- legyenek toleránsak, elfogadók vallási, felekezeti, etnikai, világnézeti tekintetben 

másságot képviselő embertársaikkal; 

- becsüljék, tiszteljék egymást, kölcsönösen értékeljék egymás munkáját! 

 Sajátítsák el az egészséges életmód szokásrendszerét: 

- táplálkozzanak egészségesen, 

- mozogjanak rendszeresen alkatuknak, adottságaiknak megfelelő módon,  

- ne váljanak függővé egészségkárosító szenvedélyektől, 

- kompenzálják tudatosan a szakmagyakorlásból fakadó egyoldalú testmozgást, fizikai 

leterhelést, 

- ismerjék meg önmagukat, törődjenek lelki egészségükkel, tanulják meg, hogyan kell 

megoldani konfliktushelyzeteket, és feloldani stresszhatásokat; 

- tudatosan válasszák meg partnereiket, társukat, barátaikat; 

- ismerjék meg a szexuális élettel járó kockázatokat, tudjanak védekezni ellene, 

felelősséggel létesítsenek ilyen jellegű kapcsolatokat!  

Becsüljék és ismerjék épített és természeti környezetünk értékeit, szeressék, védjék 

környezetüket! Vegyenek részt az iskola környezet- és természetvédelmi programjain! 

- Környezeti nevelésünk célja: 

- Rendszerszemléletre nevelés. 

- Globális összefüggések megértése. 

- Alternatív, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése, 

helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések keresése. 

- A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése. 

- Létminőséghez szükséges értékek megismerése, és a viselkedési normák kialakítása. 

- Konfliktus kezelés, tolerancia, természeti, társadalmi felelősség fejlesztése. 

- Helyes értékrend, erkölcs és életviteli szokások formálása. 

- Környezeti- és egészség-tudatosság erősítése az egészség és a környezet 

összefüggéseinek vizsgálata. 

- Fogyasztás helyébe az életminőség helyezése. 

- Szerves kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben. 

- Fenntarthatóságra való nevelés az ökológiai szemléletmód segítségével. 

- Korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező, környezetük iránt felelős szakemberek 

képzése, akik fogékonyak az újra, képesek megfelelni a változó elvárásoknak, megfelelő 
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viselkedéskultúrával, közösség és önfejlesztő képességgel rendelkeznek, bekapcsolódnak a 

közéletbe, társadalmuk és környezetük cselekvőképes tagjaivá válnak. 

- A helyi értékek és problémák megismertetése. 

- Lakóhelyünk környezetvédelmi munkájában aktív részvétel. 

- Ősi mesterségek megismerése. 

- Hagyományok őrzése. 

 

Hatékony környezeti nevelő munkákhoz elengedhetetlen a környezeti nevelés 

alapelveinek széleskörű beépítése a tantárgyi struktúrába, illetve az iskolai élet egészébe. 

Szakmai képzésünk során (9-14. évfolyamig) tudatosítani kell a jövő szakembereivel, hogy az 

ember termelő-fogyasztó tevékenysége során valamennyi földi szférában változásokat okoz. 

 

Ezen változások csökkentéséhez megelőzéséhez vezető céljaink, feladataink: 

- Életkoruknak megfelelően bővíteni látókörüket a lokális ismereteken keresztül a 

globális felé. 

- A közvetlen és tágabb környezetük élő és élettelen elemeinek azok kölcsönös 

kapcsolatának, szépségeinek és értékeinek megismertetése. 

- A szokások kialakításával, az értékek tudatos formálásával, széleskörű ismeretekkel 

alátámasztva a környezetéért felelősséget érző, cselekvőképes szakemberek nevelése. 

- Az esztétikus környezet és egészséges életmód iránti igény kialakítása tanulóinkban. 

- Megismertetni a helyi környezetvédelmi programokat, terveket, melyben koruknak 

megfelelően aktív részesek lehetnek. 

- Legyenek tisztában a történelmi, gazdasági változásokkal, tanulmányozzák a múltat, 

különös figyelemmel a szakmájukhoz kapcsolódóan. 

- Ismerjék meg, tiszteljék, illetve kapcsolódjanak be az iskola és a város 

hagyományőrző programjaiba. 

- Tudatosítani a természeti és társadalmi környezet változásait az urbanizáció, az ipari 

és mezőgazdasági termelés emberi egészséget veszélyeztető hatásait. 

- A szakmai képzésben ismerjék meg a környezetbarát anyagok, technológiák 

fontosságát. 

- Kialakítani a környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a 

biztonságtechnikát és a munkaszervezést összekapcsoló szemléletmódot. 

- Szakmacsoportoknak megfelelően a korábban tanult általános ismeretekre építve 

megismertetni a szakma speciális környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésköreit. 

- Legyen számukra természetes a takarékos anyag-, víz és energia felhasználás! 

- Képesek legyenek szakmájuk káros környezeti hatásainak csökkentésére, elkerülésére. 

- A szelektív hulladékgyűjtés legyen természetes számukra. 

- Ismerjék meg a szakmájuk veszélyes hulladékait és kezelésükre vonatkozó 

szabályokat. 

- Törekedjenek a munkájuk során keletkező maradékok, hulladékok felhasználására, 

újrahasznosítására. 

- Környezetbarát szemlélet, magatartás, viselkedés, életvitel kialakítása és 

megszilárdítása. 

Érezzék sajátjuknak a Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskoláját, a 

használati formákat tiszteletben tartva legyenek jelen az Ady Endre ÁMK-ban: 

tartsák be az intézmények házirendjét, óvják az épületek, berendezések állagát, 

formálják, tartsák rendben úgy környezetüket, a tanulás és a munka színtereit, hogy az 

tükrözze iskolánk szellemiségét, tanárai és tanítványai igényességét, 

a Diákönkormányzat működési formáit igénybe véve alakítsák saját programjaikat! 
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A Nemzeti alaptantervvel összhangban, a kulcskompetenciákra épülő kiemelt 

fejlesztési feladataink a következők: 

énkép, önismeret, 

hon- és népismeret, 

európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, 

aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, 

gazdasági nevelés, 

környezettudatosságra nevelés, 

a tanulás tanítása, 

testi és lelki egészség, 

felkészülés a felnőtt lét szerepeire. 

Nevelő-oktató munkánk további feladatai a következők: 

1. Fejleszteni a tanulókban azokat a képességeket és készségeket (kreativitás, 

kommunikációs készség, igényesség, döntési képesség, akaraterő), amelyek a mindennapi 

társadalmi kapcsolatokhoz szükségesek. 

2. A biztos sikerteremtés, a sikeres élet megtervezésének érdekében a következő 

személyiségjegyeket kialakítani és megerősíteni: önbizalom, kezdeményezőkészség, 

munkaszeretet, reális önismeret, igényesség, helyes értékrend, becsületesség, humánum, 

tisztelet, tolerancia, a másság elismerése, segítőkészség, nyitottság, 

kompromisszumkészség, szolidaritás.  

3. Különleges hangsúlyt fektetni az idegen nyelvek tanítására, az informatikára, amelyek 

biztos ismerete feltétel az Európai Unióba való sikeres integrálódáshoz.  

4. Az oktatás során magas szintű felkészítő munkát nyújtani, hogy a tanulóknak sikeres 

legyen a továbblépési lehetősége tanulmányaik folytatására, akár felsőoktatásról, akár 

munkába állásról legyen is szó. 

5. Iskolaszinten: széleskörű műveltség átadása, konvertálható szakmai tudás biztosítása.  

6. A kollégium célja az iskolai képzés segítése, a helyes tanulás módszerének kialakítása, az 

általános műveltség, tájékozottság iránti igény fejlesztése, képzettségbeli hátrányok 

leküzdésének segítése. 

2.1.2. Nevelési módszereinknek, eszközeinknek 

 

Nevelési módszereinknek, eszközeinknek, eljárásainknak igazodni kell 

- a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

- értelmi fejlettségéhez. 

A tanítás a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és értékelése. 

A tanulás szervezésekor 

- alkalmazzuk a nevelés hagyományos módszereit: motiválás, követelés, elismerés, 

meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés és a büntetés; 

- előnyben részesítjük az olyan szervezési megoldásokat, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését;  

- támaszkodunk a tanuló előzetes ismereteire, törekszünk tudásának, nézeteinek 

feltárására, az esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére; 

- alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulási technikákat, formákat;  
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- az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formái: az osztálymunka, a 

csoportoktatás, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni oktatása;  

- a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálást alkalmazunk a feladatok 

kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 

értékelésben;  

- alkalmazzuk az információs és kommunikációs technika, a számítógép 

felhasználásának lehetőségeit.  

 

Különösen fontos a tanulási motívumok és módok fejlesztése mellett a szociális értékrendek, 

tolerancia megismertetése a diákokkal. Alapvető feladat a megfelelő szociális szokások, 

minták, attitűdök, készségek és ismeretek elsajátításának elősegítése, hogy a tanulók 

megismerjék és gyakorolják a szociális és toleráns viselkedés alapvető szabályait, megértsék a 

szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség szerepét. 

 

2. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A pedagógiai programban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az 

ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, 

fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és 

spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki 

személyiségüket.  

 A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A képzésünk 

tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a 

technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori, 

fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. Feldolgozása, összefüggéseinek 

feltárása megalapozhatja a tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, 

eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben.  

 Alapkövetelménynek azt tartjuk, ami a személyiségértékekben egyetemesen 

örökérvényű és ezáltal a művelt világban mindenhol elfogadható: a humanizmust, az 

egzisztenciális helytállást, a becsületet és a talpraesettséget, a kreativitás és a tolerancia 

megnyilvánulását. 

 Intézményünk a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges követelmények 

meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Teret adunk a színes, sokoldalú 

iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, ha fejleszti a tanulók önismeretét, 

együttműködési készségüket, edzi akaratukat, ha hozzájárul életmódjuk, szokásaik, az 

értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. A tanulók 

tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban. 

Figyelembe vesszük azt, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a 

társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Az egyén mindenirányú felelőssége 

mellett nem mellőzhető a társadalom teljes felelőssége sem az egyéni élet lehetőségeinek 

megteremtésében. Az egyén és a társadalom kölcsönhatása tudatosodjék a valóságról alkotott 

felfogásukban. 
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 Intézményünkben – középfokú oktatási intézmény lévén – a kamaszkor és az ifjúkor 

személyiségjegyeivel rendelkező gyermekek tanulnak. A képzés befejezésével felsőoktatási 

intézményben tanulnak tovább, szakmai képzésben vesznek részt, illetve munkába állnak. 

Célunk az, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően alakítsuk ki azokat a 

személyiségjegyeket, amelyek a későbbi pályaválasztásuk területein hozzájárulnak a sikeres 

életúthoz. 

Konkrét feladataink 

1. Figyelemmel kísérjük a tanuló személyiségfejlődését, felfigyelünk problémáira. 

2. A gyermek családi körülményeit igyekszünk megismerni. 

3. Az osztályfőnökök és a kollégiumi csoportvezetők törekednek a gyermekek 

személyiségvonásainak megismerésére, segítenek a problémák megoldásában. Kiemelten 

foglalkoznak a bűnmegelőzés és a drogprevenció feladataival. 

4. Célunk olyan kapcsolat kialakítása a tanulóval, hogy el merje mondani problémáit. 

5. Az osztályfőnöki órákon kiemelten foglalkozunk az egyén és a közösség kapcsolatával. 

Felhasználjuk a közösség személyiségformáló hatását. 

6. A pedagógusok együttműködnek a tanulók személyiségformálásában, a családi és 

közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatokban. 

7. A tanórákon figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait. A tanóra nemcsak a 

tananyag elsajátításának színtere, hanem a teljes személyiségfejlesztés eszköze is. 

8. Az értelem kiművelése terén a megismerési vágy fejlesztésére, a tapasztalati és értelmező 

tanulás elsajátíttatására törekszünk. 

9. A tanulói önértékelést a nevelő munka során rendszeressé igyekszünk tenni. 

10. A tanítási órákon, osztályfőnöki órákon tudatosítjuk tanulóinkkal a fogyasztói társadalom 

problémáit, igyekszünk elsajátíttatni a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteket. 

11. Lehetőségeinkhez képest igyekszünk olyan iskolán kívüli tevékenységeket szervezni, 

amelyek színterei lehetnek a tanuló személyiségfejlődésének. 

A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden tanár a saját szakterületén 

és egyéniségével formálja a tanulót. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek szerepe 

különösen fontos. 

Mégis legerősebb személyiségformálónak magát az alkotó tevékenységet tartjuk, amely 

iskolai oktatásunk fő célkitűzése. Az alkotó ember megvalósítja önmagát. A népi 

kismesterségek művelői tisztelettel viseltetnek elődeik iránt. Munkájukat nem egy másik 

ember értékeli, hanem a használat közben az idő teszi próbára. A jól elkészített tárgyak 

használhatóak – a rosszak pedig nem. 

 

2.3 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. Ennek a folyamatnak sok színtere van az iskolai foglalkozásokon belül 

és azon kívül is.  
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Az iskolai közösségek kialakítását a nevelőmunkánk fontos részének tekintjük. Célunk olyan 

közösségek kialakítása, amelyek elősegítik a tanulók együttélését, lehetőséget biztosítanak az 

alapvető erkölcsi szokások kialakítására, gyakorlására és közvetlenül felkészítenek a 

társadalmi beilleszkedésre. Fontos, hogy ezek a közösségek elősegítsék az egészséges 

személyiség kialakulását, fejlődését.  

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

- a különféle tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása, 

- a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevétele a közösségek fejlesztésében, 

- az önkormányzás képességének kialakítása, 

- a közösségek tevékenységének szervezése, 

- a közösségek egyéni arculatának kialakítása, a hagyományok megteremtése. 

A közösségfejlesztés színterei 

- az iskolai közösség, 

- az osztályközösségek, 

- a diákönkormányzat, 

- sportkörök, 

- iskolai rendezvények, tanulmányi és osztálykirándulások. 

A közösségfejlesztés elsősorban az osztályfőnöki munka feladata, de az egyes szaktanárok 

összehangolt munkájával lehet csak eredményes. Az intézmény valamennyi szakmai 

munkaközössége fontosnak tartja, hogy munkájával az iskolai közösségeket erősítse. 

Konkrét feladataink a közösségfejlesztés terén 

- A pedagógiai és pszichológiai szakirodalom e témával kapcsolatos eredményeinek 

megismerése.  

- Az osztályközösségek kialakítása, amelyek felelős vezetője az osztályfőnök, aki 

tudatosan törekszik arra, hogy megteremtse a rábízott tanulók közösséggé 

szerveződésének feltételeit.  

- A kollégiumi csoportvezetők feladata, hogy a rájuk bízott csoportot közösséggé 

formálják, kialakítsák annak értékrendjét, szemléletét.  

- Feladatunk, hogy az egyes közösségeken belül olyan értékrendet, szemléletet 

alakítsunk ki, amelyek elősegítik a tanulók egészséges testi és lelki 

személyiségfejlődését.  

- Lehetővé kell tennünk a közösségen belül a demokrácia érvényesülését és 

gyakorlását.  

- Fontos feladatunk az előítéletek felismerésére való tudatos nevelés, a másság helyes 

értelmezése, a közös célok érdekében végzett munka elismerése, a pozitív értékrendű 

csoportok közösségre gyakorolt hatásának kiemelése, az együtt megoldott feladatok 

örömének megismertetése.  

- Arra törekszünk, hogy az iskolai hagyományok ápolása és továbbfejlesztése a 

tanulókban kialakítsa az egybetartozás érzését. Ennek érdekében közös iskolai 

rendezvényeket szervezünk, amelyekbe bevonjuk a diákönkormányzatot is.  

- Lehetőség szerint osztálykirándulásokat szervezünk. A szervezésért az 

osztályfőnökök a felelősek. Ennek célja a közösségek összekovácsolása, hazánk 



 

14 

 

természeti és kulturális értékeinek megismerése. Az osztálykirándulásokra tanítási 

időn kívül, hétvégén vagy tanítási szünetben kerül sor. A felmerülő tanulói 

költségeket a tanulók és szüleik állják. 

- A tanórán kívüli szabadidős tevékenységek erősítik a közösségi kapcsolatokat, az 

egymás iránt érzett felelősséget, a versenyszellemet. 

 

2.3.1. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

- Lehetőséget biztosítunk a demokratikus diákönkormányzati munkához. Segítjük és 

felkaroljuk pozitív kezdeményezéseiket. Kikérjük a véleményüket az iskola és a 

kollégiumi élet egészére vonatkozóan.  

2.3.2. Szabadidős, közösségi tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

- Részt veszünk a települési és térségi rendezvényeken. Ápoljuk kapcsolatainkat más 

közösségekkel (a térség középiskoláival, testvériskolákkal és kollégiumokkal, 

általános iskolákkal és a térség különböző közösségeivel). 

- Évente egy alkalommal a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva betlehemi műsorral 

járjuk végig a település nagyobb intézményeit, munkahelyeit. 

- Minden második esztendőben az iskola diákjai adják elő a március 15-ére szervezett 

városi ünnepség műsorát.  

 

2.4 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 
 

2.4.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

Beilleszkedési nehézségekkel küzdhetnek azok a tanulók, akik másik iskolából, városból, 

esetleg másik országból, kultúrából érkeznek, vagy más egyéni problémák miatt nem tudnak 

beilleszkedni a közösségbe. Az újonnan beiskolázott 9. évfolyamos tanulók esetén ezek a 

problémák néhány esetben halmozottan jelentkeznek, mert új a környezet, mások az iskola 

elvárásai, a felsőbb évesek magatartásformái, a kollégiumi követelmények, stb. Az ekkor 

fellépő kudarcok következtében magatartási zavarok jelentkezhetnek.  

 Az utóbbi években megnőtt azoknak a tanulóknak a száma, akik szocializációs 

problémákkal küzdenek: magatartási, viselkedési zavaraik vannak, nehezen illeszkednek be az 

osztály-, illetve a kollégiumi közösségbe. Az intézménynek segítenie kell a tanulóknak ilyen 

jellegű gondjaik megoldását. 

Konkrét feladataink 

1. Az iskolába történő felvétel után az osztályfőnök törekedjék megismerni a tanulók 

személyiségét. Ennek lehetőségei: információszerzés a tanulótól, szülőtől. Célszerű a 

problémásnak látszó esetekben megkérdezni az általános iskolai osztályfőnököt, 

esetenként a családsegítő szolgálatot. 
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2. Különösen fontos a kollégiumba kerülő tanulókkal való foglalkozás, hiszen általában a 

többség először kerül a családtól távol. Meg kell keresni a beilleszkedési nehézség okát, 

mert ez tanulónként teljesen különböző lehet. 

3. Tanórai vagy azon kívüli fegyelmezetlenség esetén meg kell vizsgálni, hogy milyen ok 

miatt következik ez be (pl. tartós figyelem hiánya, hiperaktivitás, pszichés probléma stb.), 

majd a felelősségre vonás olyan formáját kell alkalmazni, ami a tanuló 

személyiségfejlődését a továbbiakban elősegíti. 

4. Ha a beilleszkedési zavarnak közösségi okai vannak, akkor ezt felismerve igyekszünk a 

környezetet úgy befolyásolni, hogy ezek a hatások lecsökkenjenek. 

5. Ha sorozatosan tapasztalunk ilyen jellegű problémákat, a szülővel együttműködve 

keressük a megoldást. Krónikus esetekben kérjük a pszichológus, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, a családsegítő szolgálat vagy más szakember segítségét. 

6. A tanulási kudarcnak kitett tanulók kiszűrése után fontos feladat a tantárgyankénti 

kompenzáló program kialakítása, amely főként a képességek szerinti differenciált 

oktatásban nyilvánul meg akár egyéni, akár csoportos formában. A gyenge tanulók 

számára fontos fejlődést biztosítanak a korrepetálások és a felzárkóztató foglalkozások. A 

tanulási módszerek kialakításában, fejlesztésében nagy szerepe van az osztályfőnöki 

óráknak.  

 

2.4.2. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 

 

A középiskolai nevelés-oktatás folyamatában egyik alapvető szempont az, hogy a tehetséges 

tanulóknak olyan körülményeket, lehetőségeket teremtsünk, ahol egyrészt felismerhetővé 

válik, másrészt kibontakozhat az adott területen megnyilvánuló tehetség. Ennek a 

folyamatnak végig kell kísérnie a középiskolai oktatás egészét. Minden nevelőnek kötelessége 

e folyamat szervezőjének, irányítójának lenni. 

 A tantervileg előírt tananyag elsajátítása minden tanuló számára kötelező feladat, de 

korántsem jelent azonos nehézséget. Szép számmal vannak olyan tanulók, akik a 

követelményeknek jól megfelelnek, sőt a tananyagon túlmenő érdeklődést is mutatnak. 

 Az a feladatunk, hogy ilyen tanítványainknak a kötelező tanítási órákon kialakított 

készségek és jártasságok további fejlesztéséhez minél több alkalmat teremtsünk, 

képességeikhez mért segítséget nyújtsunk.  

Konkrét feladatok 

1. Alapvető feladat: a tehetség felismerése. Törekszünk arra, hogy az intézménybe kerülés 

után megismerjük a tanuló személyiségének azokat a pontjait, amelyben az átlagostól 

eltérő tehetséget mutat. Ez részben az osztályfőnök, részben a szaktanár kötelessége. 

2. A szaktanárok, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők és kollégiumi nevelők 

együttműködve egyeztetik az ilyen tanulók tehetséggondozásának lehetőségeit és formáit. 

3. A tanulói tehetség kibontakozásának fontos keretei a 11. és 12. évfolyamokon az egyéni 

érdeklődés alapján önként választott emelt óraszámú foglalkozások. Ezek különösen 
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alkalmasak az órákon szerzett ismeretek bővítésére, és a sikeres továbbtanulás 

megalapozására. 

4. Az osztály- és csoportbontások megvalósításánál is fegyelembe vesszük az érdeklődési 

kört, az elért eredményeket és differenciált tanórai munkával törekszünk a tehetségeknek 

megadni a kibontakozási lehetőséget. 

5. Fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges tanuló összemérhesse magát hasonló képességű más 

tanulókkal. Ennek a megmérettetésnek fő formája a tanulmányi verseny. Feladatunk az, 

hogy minél több olyan iskolai versenyt szervezzünk, ahol ez megtörténhet. A kiemelkedő 

tanulóinkat területi, megyei és országos versenyekre nevezzük, és gondoskodunk 

felkészítésükről. Ugyanez vonatkozik a szakmai tanulmányi versenyekre is. 

6. Ha a tanuló tehetsége olyan területen mutatkozik meg, aminek fejlesztésére nincs 

lehetőségünk, akkor keresünk olyan külső lehetőséget, amellyel segítjük ezen a téren a 

kibontakozását. 

7. Elismerjük a tehetséges tanuló és felkészítő tanárának munkáját. 

8. A differenciált képesség-és tehetségfejlesztés további formái és lehetőségei iskolánkban 

még a következők: érdeklődési körök, újságíró szakkör, színjátszó kör, sportkörök. 

 

2.4.3 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység szorosan összefügg az 

iskola általános pedagógiai tevékenységével. Fokozottan igényli a gyerekek érdekeinek 

figyelembe vételét, és bármilyen negatív jelenség észlelésekor közbelépést követel a tanulók 

érdekében. 

 Megköveteli a fiatalok jogainak és kötelességeinek a törvényekben – kitüntetően a 

gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a közoktatási törvényben – foglaltak betartatását, 

kiemelten és elsődlegesen a tanulók érdekeinek figyelembe vételét. 

 Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával megbízott pedagógusa 

(a továbbiakban gyermek- és ifjúságvédelmi felelős) figyelemmel kíséri a törvényi előírások 

betartását és betartatását. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját támogatják az 

osztályfőnökök és a diákönkormányzatot segítő tanár. Minden pedagógus közreműködik a 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában. 

 Minden olyan tanulóval kiemelten kell foglalkozni, akit hátrányos helyzetűnek 

minősítettek családi körülményei, szociális helyzete alapján. 

 Az intézmény ifjúságvédelmi tevékenysége nevelőmunkánk fontos területe, melynek 

szükséges mértékben meg kell jelennie pedagógiai programunkban, és melynek 

megvalósításában a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kulcsfontosságú, de csak az egyik 

szereplő. Az ifjúságvédelmi munka magában foglalja az iskolavezetés, az osztályfőnökök és 

valamennyi nevelő gyermekvédelmi feladatait. Munkájuk célja a testi, pszichikai, szellemi 

adottságaiban egészséges fiatalok nevelése, személyiségfejlődésük, társadalomba való 

beilleszkedésük segítése, a környezet-tudatos szemlélet mélyítése. 
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Konkrét feladatok 

1. Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse számon tartja és figyelemmel kíséri az 

iskola vezetésével, az osztályfőnökökkel, a családsegítő szolgálattal, a védőnővel, 

esetenként a rendőrséggel és a gyámhatósággal együttműködve a tanulók hátrányos és 

veszélyeztetett helyzetének alakulását; továbbá figyelemmel kíséri a gyermek-és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos pályázatokat. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

tanulókról nyilvántartást vezet. 

2. A tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

3. A gyermek- és ifjúságvédelem minden pedagógus kötelessége. Osztályfőnöki és a 

kollégiumi foglalkozásokon kiemelten foglalkozunk az egészséges életmódra neveléssel, a 

káros szenvedélyek hatásainak következményivel és a drogfogyasztás megelőzésével. 

4. Sajátos helyzetünkből fakadóan a belügyi rendészeti osztály ez irányú szélesebb 

ismereteit, pozitív befolyásoló tevékenységét felhasználjuk a gyermek-és ifjúságvédelmi 

munka terén. 

5. A rendvédelmi szervekkel való szorosabb kapcsolatunkat hasznosítjuk a felvilágosító 

tevékenységünk során. 

6. Az iskolába járás fegyelmének megtartásában nagy figyelemmel vagyunk a tanulói 

mulasztásokra, különösen az igazolatlan hiányzások ellenőrzésére. Tájékoztatási 

kötelezettségünknek maradéktalanul eleget teszünk. 

7. Az intézményi szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint óvjuk a 

tanulók egészségét, testi épségét. 

 

2.4.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

A tanulási kudarccal küszködő tanulók esetében rendkívül fontos a megfelelő motiváció, 

hozzáállás kialakítása. Ehhez első lépésként meg kell keresni a tanulást gátló tényezőket. Ezt 

egyéni beszélgetések segítségével, az osztályfőnök és az iskolapszichológus bevonásával 

végezzük. 

 Tisztában vagyunk azzal, hogy a tanulási zavarokkal küzdő tanulók jellemző 

viselkedési formái a kudarc kerülése és a hárítás, amelyek aztán újabb kudarcok okozói 

lehetnek.  

 A kudarcok elkerülése gyakran az iskola elkerülésével is együtt jár. A távolmaradás 

újabb és újabb fehér foltokat eredményez a tanulók ismeretrendszerében, és megrontja a tanár 

és diák közötti viszonyt is. A fenti tényezők együttesen pedig előbb-utóbb az iskola 

elhagyásához vezetnek. 

 A fenti problémákkal egyre több tanuló küzd. Már az alapvető elvárás, a fizikai 

állóképesség is egyre több kívánnivalót hagy maga után. 

 Alapelvünk, hogy mindenkiben van érték, amely lehetővé teszi, hogy megtalálja méltó 

helyét a világban. Az iskola és kollégium dolga, hogy ezt az értéket felfedezze és 
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kiművelésében segítsen. E munka sikeresen csak az osztályközösség és valamennyi 

pedagógus bevonásával, az egész nevelőtestület támogató hozzáállásával lehetséges. 

A segítségnyújtás módjai 

A 9. évfolyamon fel kell ismernünk a hátránnyal indulókat (szintfelmérések készítése, 

tanulmányi eredmények elemzése, tanulási szokások feltérképezése, stb.). 

 A kollégiumban illetve az osztályfőnöki órák keretében a megfelelő tanulás 

technikáját el kell sajátíttatni a tanulókkal (tanulási stratégiák, gondolkodási és tanulási 

módszerek). 

 Felzárkóztató foglalkozásokat szükséges szervezni. A diákokban a motivációt ki kell 

alakítani.  

 Elsajátíttatjuk a gyerekkel a helyes időbeosztást és különböző célra vezető tanulási 

módszereket. Megértetjük velük az önellenőrzés fontosságát.  

 Tantárgyanként személyre szabott feladatok adásával, folyamatos pozitív 

megerősítéssel segítjük a tanulókat az eredményes tanuláshoz.  

 A jutalmazás különböző formáit tudatosan kell alkalmazni (egyéni elismerés, dicséret 

a tanulóközösség előtt, megtisztelő feladatokra való megbízások, tanulók véleményének 

kikérése, stb.). Fontos a sikerélmények nyújtása. 

 

2.4.5. A sajátos nevelési igényű tanulókat segítő pedagógiai tevékenység 

A részben vagy egészben a többi tanulóval együtt oktatott sajátos nevelési igényű gyermekre 

egyaránt vonatkoznak az alapelvek. Az iskolánkban integráltan oktatjuk a sajátos nevelési 

igényű tanulókat. Annak érdekében, hogy megfelelő ütemben haladjanak, fejlődjenek, hogy 

beilleszkedésük gördülékeny legyen az őket tanító, nevelő pedagógusok mindent megtesznek.  

A tanmenet elkészítésekor figyelembe veszik a tanulásban korlátozottságot, az ellenőrzés 

értékelés folyamatában is egyénileg differenciálnak.  

A fejlesztést ellátó gyógypedagógusokkal havi rendszerességgel egyeztetnek az 

osztályfőnökök, mely nagyban elősegíti az egyéni haladás nyomon követését.  

 

2.4.6. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A környezeti helyzetelemzés is azt igazolja, hogy beiskolázási körzetünkben sok a szociálisan 

hátrányos helyzetű család. Ennek összetett társadalmi okai vannak: a térség földrajzilag 

hátrányos helyzete, a munkanélküliség, a családok romló anyagi helyzete, stb. Ennek 

következtében iskolánkba nagyszámú szociálisan hátrányos helyzetű gyermek kerül. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a problémák megoldása össztársadalmi feladat, de 

intézményünknek is hozzá kell járulnia ezen feladat megoldásához. Alapvető célunk az, hogy 

lehetőségeinkhez képest csökkentsük a hátrányos helyzetből adódó hátrányokat. 

Konkrét feladataink 

1. A tanuló intézményünkbe való felvétele után fel kell ismernünk, ha szociálisan hátrányos 

helyzetű. Ennek formái: az osztályfőnöknek, a kollégiumi csoportvezetőnek és a gyermek- 
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és ifjúságvédelmi felelősnek a gyermekkel és szülővel történő megismerkedése, olyan 

kapcsolat kialakítása, amelyben lehetővé válik a hátrányos helyzet felismerése.  

2. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

kezdeményezheti, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség 

esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében. 

3. A kollégiumi felvételnél figyelembe kell venni – amennyiben ismert – a szociális 

helyzetet. 

4. Meg kell ismertetnünk a szociális juttatások formáit. Ennek érdekében kapcsolatot tartunk 

az illetékes közigazgatási szakemberekkel. Erről tájékoztatást adunk a tanulónak és 

szüleinek.  

5. Törekszünk arra, hogy minden olyan pályázati lehetőséget megragadjunk, aminek forrásai 

enyhíthetik a tanuló szociális helyzete miatti hátrányát. 

6. Lehetőségeinkhez mérten felzárkóztató és tehetséggondozó csoportokat szervezünk az ily 

módon hátrányos tanulóknak. 

7. A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetések alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál az osztályfőnök családlátogatást tehet. A 

családlátogatás leginkább abban az esetben javasolt, ha a szülővel más formában nem 

lehetséges a kapcsolattartás. A családlátogatáson – az osztályfőnök kérésére – a gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelős is részt vesz. 

 

 

2.5. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 
2.5.1. Helyzetelemzés 

Tanulóink közül sokan halmozottan hátrányos helyzetű családból származnak, 

ingerszegény környezetben nőttek fel, és ebből adódóan nem váltak életük szerves részévé az 

alapvető mentálhigiéniai szokások. Előzetes információk, osztályfőnöki felmérések során 

kiderült, hogy a tanulók szüleinek jelentős része krónikus dohányzó, néhány családban 

előfordul az alkoholizmus és a fizikai bántalmazás is. Tanulóink közül sokan nincsenek 

tisztában az egészséges táplálkozás előnyeivel, nem veszik komolyan az alkohol, a drog és a 

dohányzás káros hatásait. Egyre többen és egyre fiatalabban használják rendszeresen a káros 

élvezeti szereket. Napjaikat a rendszeres mozgás hiánya jellemzi, pedig a testi fejlődésük 

egyik alapfeltétele a rendszeres testmozgás lenne.  

 A tanév eleji egészségügyi vizsgálatok azt tükrözik, hogy tanulóink között egyre több 

a rossz testtartású, túlsúlyos, gerinc problémákkal és mozgásszervi elváltozásokkal 

rendelkező tanuló.  

 Személyi higiénés ismereteik nagyon hiányosak, nagy részük otthoni környezete 

igénytelen (sok esetben primitív), és a szüleiktől sem kapnak elegendő információt erre 

vonatkozóan. 
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 Nevelőtestületünk tapasztalata az, hogy a tanulók étkezési szokásai sok kívánni valót 

hagynak maguk után. A napi étkezések száma és aránya rossz. Gyakran tapasztaljuk, hogy 

reggeli nélkül jönnek iskolába, ezért már az első órák után figyelmetlenek, fáradtak. Téves 

eszményképek, ideálok és a média hatásgyakorlata következtében egyre több az egészségtelen 

fogyókúrás eset.  

 Tanulóink nagy része nehéz anyagi helyzetű családokból érkezik, ezért esélyük sincs a 

még mindig viszonylag drága egészséges táplálékok beszerzésére. Túlzott mértékű édességek, 

üdítők, és rendkívül egészségtelen hideg élelmiszerek jellemzik étkezéseiket. 

 Tulajdonképpen egész életmódjuk átformálására lenne szükség. Ehhez első lépésként a 

kialakult téves szemlélet megváltozatása szükséges, majd ezeknek gyakorlati megvalósítása 

következne. Ezért tartjuk fontosnak, hogy e program keretében a tanórai és tanórán kívüli 

felvilágosítás mellett a megelőzés is megvalósuljon. 

 

2.5.2.. Iskolai egészségnevelési program 

Általános céljaink: 

Megvalósítható tervet szeretnénk készíteni. Céljaink megvalósításánál figyelembe vesszük az 

iskola földrajzi sajátosságait, a tanulók szociális helyzetét, egészségügyi ismereteit. 

Mindenkori céljainkat a szűrővizsgálatokon tapasztaltak és a tanulókkal történt 

megbeszélések szabják meg.  

 Fontosnak tartjuk a fiatalok széles körű tájékoztatását a testi- és lelki egészséggel, 

életvitellel kapcsolatban, hogy a tudás birtokában, életmódjukban, viselkedésükben az 

egészség értékként tükröződjék.  

 Olyan egészségnevelési programot szeretnénk megvalósítani, amely az iskolai oktatás 

átfogó és integráns részeként áthatja diákjaink környezetét, és amelyből minden tanulónk 

alapvetően részesülhetne.  

 A sikeres program kifejlesztése érdekében próbáljuk megvalósítani az otthon, a 

közösség és az iskola közötti együttműködést. A program hatékonyságát a veszélyeztetett 

területeken illetékes szakemberek bevonásával növeljük.  

 Célunk, hogy tanulóink kellő ösztönzést és tudást szerezzenek egy személyes 

környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, 

egészséges életvitelhez. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék az aktív szabadidő 

eltöltésének lehetőségeit, a mindennapos testmozgás és a személyi higiéné fontosságát. 

 Törekszünk tanulóinkkal megértetni az egészséggel összefüggő kérdések jelentőségét, 

és ennek érdekében az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges 

területeket iskolánk pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe beépítjük. 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 

- egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 

- az egészség, mint érték, 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 

- a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat, 
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- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete, 

- a szenvedélybetegségek elkerülése, 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége, 

- megelőzés szerepe. 

Az oktatási intézményben töltött idő alatt szerzett ismeretek alapjai legyenek egyéni életük 

szervezésének. A rövidtávú céljaink keretterv jellegűek, a mindenkori megvalósítást az adott 

tanévben a korosztályoknál tapasztaltak szabják meg, és ezek adják a fő irányvonalat. Minden 

évben egy konkrét és egyben legsürgetőbb probléma köré gyűjtjük a feladatokat, és ennek 

megfelelően választjuk meg az eszközöket és a módszereket. 

 Igényes, kulturált, egészséges iskolai mikro-és makro környezet kialakítására 

törekszünk.  

 Szeretnénk elérni, hogy minél kevesebb tanuló dohányozzon, fontosnak tarjuk az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülését. 

 Célunk egy olyan nevelési-oktatási intézmény kialakítása, ahol a tanulók igényesen 

megtervezett egészséges környezetben tanulhatnak. Személyiségük, életük formálódásában az 

itt érvényesülő hatások pozitívak legyenek. Egészségnevelésünk során az elsődleges 

prevenció érvényesüljön. 

2.5.3.Az egészségnevelési program megvalósításának színterei 

2.5.3.1.Tanórán megvalósítandó egészségfejlesztő feladatok 

Az egészségnevelés minden tanítási órán fontos feladat, melyre a szaktanároknak kiemelt 

figyelmet kell fordítaniuk (pl. a helyes testtartásra, az írásbeli munkánál a kellő 

szemmagasságra, a tanterem és a tábla megfelelő megvilágítására, termek szellőztetésére, 

tisztántartására, és a kellő higiéniára, stb.). 

Teendőjük ezzel kapcsolatosan elsősorban az osztályfőnököknek, a biológia és a testnevelő 

tanároknak van. Minden tanév elején azok a tanárok, akik gyakorlati-kísérleti órákat tartanak, 

munkavédelmi-és biztonságtechnikai oktatást tartanak, melyről a tanulóknak számot kell 

adniuk. 

A szakiskolai tanulókra még inkább vonatkozik a hátrányos helyzet és esélyegyenlőtlenség, 

ebből adódóan kiemelt feladataink vannak az egészségmagatartás formálása terén, különösen 

érvényes ez a kilencedikesek esetében. 

2.5.3.1/a Az osztályfőnöki órák keretében megvalósuló egészségnevelési program 

Az egészségre való nevelés legfontosabb feladata a felvilágosító munka, a megelőzés, 

valamint egészségünk védelme, megóvása. 

Az osztályfőnöki nevelőmunka alapja a pozitív példamutatás. A fiatalok, a társadalom 

számára a pedagógus viselkedési mintát jelent. 

Az osztályfőnöki megbeszélés nem olyan tanítási óra, amelyen az ismeretátadás és bővítés az 

elsődleges cél. De nem létezik felvilágosítás, eszmecsere tények, adatok, ismeretek nélkül. 

Ezért mindig meg kell győződnünk arról, hogy tanulóink milyen ismeretekkel rendelkeznek, 

és ennek megfelelően kell közölnünk a szükséges ismereteket. Ennek megvalósításához kellő 

szakmai felkészültséggel kell rendelkeznünk. 
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Az egészségnevelés, a felvilágosító munka nemcsak az orvos feladata. De célszerű és 

szükséges az osztályfőnöki megbeszélésekbe bevonnunk az iskolaorvost, illetve más 

szakorvost is. Segítségükkel munkánk szakszerűbb, hitelesebb és eredményesebb lehet. 

9. osztály (10 órában) 

1-5. Egészség és egészségvédelem 

Az egészség kincs, családunk és társadalmunk jövőjének záloga. 

Miért fontos az egészségvédelem? Mire terjed ki az egészségnevelés? Mit jelent a 

mentálhigiéné szó? Mi a prevenció? Kinek a feladta az egészségvédelem? Milyen magyar és 

nemzetközi szervezetek foglalkoznak az egészségvédelemmel? Mi tartozik a feladataik közé? 

Hogyan szolgálja az egészségvédelmet az iskolaorvos és háziorvos? 

6. A serdülőkor testi, lelki, higiénés, pszicho-szexuális változásai. 

A serdülőkor testi-lelki változásai és összefüggései az egészségi állapottal. 

A fejlődés különböző aspektusait, a serdülőkor és a nemi érés. A szexualitás társadalmi 

megítélése, érzelmi változások. 

7. Egészséges életmód: egészséges táplálkozás 

Az egészségi állapot jelenlegi és későbbi alakulása szempontjából kulcsfontosságú elem az 

életmód, ezen belül is az egészséges táplálkozás. 

8. Dohányzás 

A dohányzás ártalmai. Mit tehetünk a dohányzás visszaszorítása érdekében? Hogyan 

szokjunk le a dohányzásról? A dohányzás közvetlen káros hatásai. Melyek a maradandó 

károsodások? Egyéb ártalmak (pl. mások egészségének rombolása, környezetszennyezés, tűz- 

és balesetveszély). Dohányzás és terhesség. Mi a passzív dohányzás? Dohányzás-

szenvedélybetegség? Javaslatok a dohányzás visszaszorítására. 

9. Alkohol 

Mi az alkohol? Miért fogyasztanak az emberek alkoholtartalmú italokat? Miért nem szabad a 

gyermeknek szeszes italt fogyasztani? Mit jelent a kultúrált alkoholfogyasztás? Az alkohol 

káros hatásai. Mi a delirium tremens? Milyen veszélyeket jelent önmagára, családjára és a 

társadalomra (a közlekedésre) a részeg ember? Az alkoholizmus elleni küzdelem. 

10. Drog 

Milyen kábítószerek vannak? A narkotizálás veszélyei. Miért veszélyes a kábítószerezés a 

társadalomra? Hogyan fonódik össze a drogélvezet és az erkölcsi züllés? Miért tartozik össze 

a drogfüggés és a deviáns életmód? Hogyan lehet a narkózást megelőzni? Alternatívák: 

testmozgás, kapcsolatok. Küzdelem a kábítószerezés ellen. 

10. osztály (10 órában) 

1-5. Betegségek 

Beszélgetés a betegségekről. (Tünetek, ki milyen betegségeken esett át, minek kell lennie a 

házi patikában? Mikor forduljunk orvoshoz? Betegségek csoportosítása. Betegnek tekinthető-

e a testi fogyatékos vagy az, akinek szervi rendellenessége van?) 

Miért beteg a magyar népesség? (Népbetegségek, krónikus betegségek, statisztikai adatok. Mi 

az, amivel a fiatalok egészségüket rombolják? Mik a betegségek okai?) 

6. Az egészséges életmód 
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Testkultúránk (testfejlesztés, testápolás; a testi és lelki egészség megóvása) Mi a testi higiénia 

alapja?  

Napirend. Pihenés, alvás. (A helyes napirend kialakítása és betartása, aktív pihenés, mi a 

következménye annak, ha nem pihenjük ki magunkat? Mi az alvás? Alvás ritmusa, 

intenzitása. Mennyi ideig kell aludnunk?) 

7. Pszicho-szexuális fejlődés, fogamzásgátlás 

8. Dohányzás, alkohol 

9. Drog 

10. Fertőző betegségek: AIDS, hepatitis 

A fertőzés fogalma, terjedése. Milyen élő kórokozókat ismerünk? Mi(k) terjeszti(k) a 

fertőzést? Mi a járvány?  

Gyakoribb fertőző betegségek. Milyen betegségeket okoznak a vírusok / baktériumok / 

gombák? 

A fertőzés elleni védekezés. Hogyan előzhetjük meg a fertőzéseket / az ételmérgezéseket? 

Hogyan gyógyíthatók a fertőző betegségek? Hogyan előzhetjük meg a fertőzéseket? Melyek a 

közismert fertőtlenítőszerek? 

Nemi betegségek: Az AIDS. 

Nemi kapcsolatok. Nemi betegségek. A nemi betegségek elleni védekezés. Mi az AIDS? 

Miért veszélyes? Hogyan terjed az AIDS? Hogyan fertőződhetünk meg? Mik a tünetek? 

Gyógyítható-e az AIDS? Mit tehet a társadalom az AIDS-betegek érdekében? Megelőzés-

védekezés. Orvosi ellátás. 

Mi a hepatitis? Hogyan terjed? Hogyan előzhetjük meg?  

11. osztály (10 órában) 

1. Általános bevezető: az egészség, mint érték, a betegség fogalma, 

Egészségmegőrző magatartás: egészséges testmozgás, pihenés  

2.-3.Egészséges életmód: A táplálkozás 

Mit és mennyit együnk? Mikor és hogyan együnk? Melyek a legfontosabb tápanyagok? 

Mennyi szervezetünk napi tápanyagszükséglete? Rendszeresség és mértékletesség. 

4.Kockázatok és veszélyek. A biztonság megőrzése 

Mi minden lehet az egészségre veszélyes, kockázatos? Mi lehet egészségforrás (ami védi, 

vagy támogatja az egészséget)? 

5. A megbetegedések pszichés tényezői (túl sok stressz, idegesség)  

Daganatos betegségek megelőzése  

6-7. Urológiai- nőgyógyászati megbetegedések 

8. Bőrgyógyászati megbetegedések 

9. Fül-orr-gégészeti betegségek 

10. Összegzés 

12. osztály (10 órában) 

1-6. Élethelyzetek és megoldások 
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Az egészséges életmód összetevőit most a növekedés és a felnőtté válás szemszögéből 

tekintjük át. A tanulók egyre több élethelyzetben hoznak olyan saját döntést, amely 

alapvetően befolyásolhatja jövőjüket, egészségüket. Egyre önállóbban határoznak 

életmódjukról, kapcsolataikról, a környezethez való viszonyukról. 

Pályaválasztás 

Döntési technikák, döntéseket befolyásoló tényezők 

Belső erőforrások feltárása, rögzítése, nehéz helyzetekben alkalmazásuk 

Személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés 

7. Családtervezés, hogyan képzelem el a családom 

Családi élet és kapcsolatok 

Érzelmek, feszültségek önmagunkban és másokban, ezek okai. Családi és személyes 

kapcsolatok ápolása, megóvása. 

8-9. Egészséges életmódok és az életminőség 

Egészséges életmódok társadalmi csoportonként az életpálya függvényében. Az életminőség 

összetevői: munka, család, jövedelem, szabadidő, szórakozás, stb. Táplálkozás, mozgás, 

személyes higiéné 

10. Helyem a világban  

Helyem a világban – helyem a jövőben. Adják, vagy kivívom a helyem a világban – 

megszerzem, vagy kialakítom azt. Mi az önmegvalósítás (egyéni célok, kívánságok elérése, 

beteljesülése)? Lehet-e elégedett, „boldog” az az ember, aki a társai ellenében kíván 

érvényesülni?  

Összegzés 

Az iskolánk fő feladata, hogy minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, 

lelki és szociális fejlődését. Ismereteket kell nyújtania a betegségek, balesetek, sérülések 

elkerülésére, az egészség megőrzésére. Személyi, tárgyi környezetével segítenie kell azoknak 

a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a tanulók 

egészségi állapotát javíthatják.  

 Meg kell tanítanunk a tanulókat arra, hogy önálló felnőtt életükben legyenek képesek 

életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. 

Fejleszteni kell a tanulók elfogadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és fogyatékos 

embertársaik iránt.  

 A gyerekeket – különösen a serdülőket – a káros függőséghez vezető szokások (pl. 

dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésére 

neveljük. A megelőzést a tiltásnál fontosabb és – reményeink szerint – hatékonyabb 

eszköznek tartjuk. Súlyos gyanú estén – alkoholos befolyásoltság, drogos állapot – a tanár 

haladéktalanul értesíti az igazgatót, szakiskolai tanuló esetén a gyakorlati oktatásvezetőt, és 

egyidejűleg megteszi a szükséges azonnali intézkedéseket (pl. orvos, rendőrség értesítése). 

 Foglalkozunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. Nagy figyelmet fordítunk 

a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.  

 Törekszünk arra, hogy az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges 

testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusaink életvitelének is jelentős szerepe van.  
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 A fenti követelmények szinte kijelölik az osztályfőnöki órák egészségnevelési témáit, 

kijelölik a legfontosabb feladatokat. Az egészségnevelési témák azonban szerves részei az 

iskolai nevelési programnak, ezért célszerű azokkal összefüggésben beépíteni az adott 

évfolyam tantervébe. Ezeken az órákon nem az ismeretek bővítése az elsődleges cél, bár az is 

elképzelhető, hogy az itt hallott adatok és tények megelőzik a biológia vagy az egészségtan 

órák ismeretanyagát. Az átfedések elkerülése céljából, helyes, ha az osztályfőnöki tanmenet 

összeállítása előtt a tanár tájékozódik az adott évfolyam biológia, illetve egészségtan 

tananyagáról. Az egészségnevelő osztályfőnöki órákon legfontosabb feladat a felvilágosítás, a 

prevenció, ám megfelelő ismeretek, adatok, tények nélkül mindez lehetetlen. Ezért kell építeni 

a tanulók előismereteire, tájékozottságára is. 

2.5.3.1/b .A testnevelési órák keretében megvalósuló egészségnevelési program 

A testnevelési órákon kiemelt feladatként kezeljük a tanulók ellenálló képességének és 

edzettségének fejlesztését, illetve az ortopédiai elváltozások ellensúlyozását. Törekednek a 

tanulókkal megértetni és megismertetni a prevenció lényegét. Az előkészítés és alapozás 

során biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatokat alkalmazzák 

hangsúlyozottabban. 

A testnevelő tanárok törekszenek a tanulók keringési-és légző-rendszerének megfelelő 

terhelésére. A tananyag elsajátíttatása során nagy figyelmet fordítanak a gerinc-és 

ízületvédelem szabályainak betartására, különös tekintettel a fittség mérések testhelyzeteire és 

az izomerősítések különböző testhelyzeteire. Az órák összeállításakor figyelembe veszik az 

egészségügyi szűrővizsgálat során kiszűrt tanulók képességeit,és lehetőségekhez mérten 

differenciált feladatok adásával fejlesztik képességeiket emellett fontosnak tartják az 

örömszerzést, a sikerélményhez juttatást. 

 

2.5.3.2. Tanórán kívüli foglalkozásokon megvalósuló egészségfejlesztő feladatok 

A tanulók egészségi állapotának felmérésére szolgáló tanórán kívüli tevékenység 

Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen 

kijelölt orvosa és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés, ellátás) végző 

kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az 

Országos Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el. 

Az iskola egészségügyi ellátás keretében nemcsak a kötelezően előírt célcsoportok 

szűrővizsgálatára kerül sor, hanem minden tanévben minden tanuló testi fejlettségének 

vizsgálatára és a rizikó tényezők szűrésére is sor kerül. 

Ezek a következők: 

- testsúly, testmagasság mérése, 

- bőrredő vastagság vizsgálata, 

- vérnyomásmérés, 

- rizikó csoportnál kiegészítő vizsgálatok (vércukor mérés), 

- vizeletvizsgálat, 

- látásélesség szűrés (különös tekintettel a technikai eszközök okozta ártalmakra), 

- évenkénti fogászati szűrés. 
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A mérések eredményeit a tanulók iskola egészségügyi törzslapján rögzítik. A kiértékelés után 

megbeszélést folytatnak az iskola vezetésével, osztályfőnökökkel és a testnevelőkkel. Az 

egyéni foglalkozás szükségességét így valósíthatjuk meg. A mozgásszervi problémákkal 

rendelkező tanulóknál (gerincferdülés, tartáshiba, láb deformitások) speciális torna 

betanítására is figyelmet fordítunk. A túlsúlyos tanulóknál a diétás tanácsok mellett 

mozgásprogram összeállításában is segítséget adunk. 

Tanórán kívüli ismeretterjesztés 

A mindenkori tematika függ a célcsoportoktól, illetve attól, hogy a tanulóink milyen 

igényeket támasztanak felénk. Ezen előadások keretében minden évben az onkológiai 

szűrőprogramhoz kapcsolódva, rákmegelőző előadásokra, filmvetítésre is sor kerül. Az 

előadások témáját a felmérések eredményeihez, és az abból levont következtetésekhez 

igazítjuk. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra. Előadóként a legközelebb eső 

kórház szakdolgozói állnak rendelkezésünkre. Ismeretterjesztésük igazodik a tanulóink 

életkori sajátosságaihoz, figyelembe véve a felgyorsult életritmusukat. Az előadássorozatok 

témái között a legfontosabbak az alábbiak: 

- személyi-és környezeti higiéné, közösségi egészségmagatartás, 

- családtervezési ismeretek, gyermekvállalás felelőssége, 

- nemi úton terjedő betegségek, 

- korszerű fogamzásszabályozás, 

- lelki egészségnevelés, 

- élvezeti szerek és a szexuális indíttatás kapcsolata, 

- nőgyógyászati daganatok. 

Személyes elbeszélgetés, fogadóóra rendszere 

A megszerzett ismeretek és az előadásokon felmerült egyéni problémák kezelésére alakítottuk 

ki a védőnői fogadóóra rendszert. 

Egészségvédelemmel kapcsolatos versenyekre, pályázatokra való bekapcsolódás 

Figyelemmel kísérjük a pályázatokra, versenyekre történő felhívásokat, és lehetőségeinkhez 

mérten bekapcsolódunk ezekbe. A felkészítésben nagy segítséget nyújtanak szaktanáraink és 

az iskola egészségügyi ellátását végző szakemberek.  

Sportrendezvények, mindennapos testedzés 

A tanórán kívüli sporttevékenység szervesen kapcsolódik a gyermekek mindennapos 

testedzési programjához. A mindennapos mozgás fontos a tanulók egészséges testi, lelki 

fejlődéséhez. Azt szeretnénk elérni, hogy a mozgásigény a mindenapjaik részévé váljon, és 

erre áldozzanak szabadidejükből. A csoportos mozgás élménye segít leküzdeni nehézségeiket, 

tudatosítani, hogy a rendszeres testmozgás az egészségmegőrzését és a későbbi betegségek 

megelőzését is szolgálja. Ezen cél elérése érdekében az iskola sportprogramokat szervez 

tanulóinak. Az iskola felszereltségét, lehetőségeit és a tanulók igényeit összeegyeztetve az 

alábbi szabadidős tevékenységeket tudjuk megvalósítani: 

Iskolán belüli sportprogram:  

- osztályok közötti bajnokságok (kispályás labdarúgás, kosárlabda), 

- lány kézilabda, 

- alkalomszerűen szerveződött mérkőzések (kézilabda, röplabda), 
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- délutáni, esti szervezett tevékenységek (utcai futás, kerékpározás, tollaslabda, 

asztalitenisz, kondicionáló termi erősítés egyéni program szerint, aerobik, fitt-ball, 

floorball), 

- kondicionáló, testtartást javító torna. 

Iskolán kívüli sportprogramok: 

- más iskolák által szervezett versenyeken való részvétel: kispályás labdarúgás, 

kosárlabda, kézilabda, röplabda, tájfutás, 

- bekapcsolódás a városi sportrendezvényekbe, 

- országos szervezetek által kiírt versenyeken való részvétel: futóversenyek, 

kalandtúrák, vízi- és kerékpáros túrák,  

- az iskola által szervezett kirándulásokon, túrákon (gyalog, kerékpáros, vízi) való 

részvétel. 

A tanórán kívüli programok megvalósítására a délutáni, illetve az esti órákban van lehetőség a 

testnevelő tanárok és a kollégiumi nevelőtanárok irányításával. A programok úgy vannak 

szétosztva, hogy a tanulók minden nap tudjanak valamilyen sportmozgást végezni. Az iskolán 

kívüli programok sokszor hétvégén, vagy az iskolai szünetekben kerülnek megvalósításra. 

E programok megvalósítása során bízunk abban, hogy minél több tanuló megtalálja a számára 

legkedvezőbb foglalkozást és a mindennapjai részévé válik a szervezett mozgás. 

2.5.4. Iskolánk drogstratégiája  

Mára a drogok illegális használata komoly problémává vált. A kábítószerek veszélyt 

jelentenek az egészségre, a közösségekre és a társadalom egészére is, pusztítja az egyéni 

akaratot, a családok egységét, a közösségi kohéziót. 

A drogok életeket és közösségeket pusztítanak el, aláássák a fenntartható emberi fejlődést és 

elősegítik a bűnözést. A drogok minden országban a társadalom minden részletét érintik; a 

kábítószerrel való visszaélés különösen a fiatalok szabadságát és fejlődését befolyásolja. A 

drogok súlyosan veszélyeztetik az emberiség egészségét és jól-létét, az államok 

függetlenségét és demokráciáját, a nemzetek stabilitását, a társadalmak felépítését, valamint 

emberek és családok millióinak méltóságát és reményét. 

A kábítószer fogyasztás és az azzal összefüggő problémák a rendszerváltozás óta jelentős 

társadalmi problémává váltak. A számok nem tükrözik a valóságot, híján vagyunk az alapos 

helyzetfelmérésnek, illetve a jelenség természetét bemutató vizsgálatoknak; nem 

rendelkezünk a probléma mennyiségi és minőségi mutatóinak teljességére vonatkozó 

érvényes adatokkal. A kábítószer-fogyasztás és terjesztés olyan tevékenységek, amelyek az 

egészségügyi, illetve a bűnözési statisztikában teljességükben soha nem jelennek meg, 

bármilyen kifinomult eljárást is alkalmazzunk. 

A klasszikus kábítószerek beáramlása Magyarországra, illetve a különböző fogyasztói rétegek 

kialakulása a ’90-es évek elejétől tapasztalható. A hazai kábítószer- használat különböző 

jellegű és jelentősen növekszik viszont a kábítószerhelyzet és ennek kezelésére szerveződött 

intézményes ellátási infrastruktúra fejlettsége között jelentős eltérés található. 
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Általános célok: 

- a társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi 

közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer- probléma 

visszaszorításában (közösség, együttműködés), 

- esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus 

kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés), 

- segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és 

családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció), 

- csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés). 

A cél szemléleti kerete: 

A helyi közösségek kiemelkedő szerepet játszanak a drogproblémák kezelésében, hiszen a 

kábítószer-fogyasztás jelensége alapvetően az egyének, a családok és a helyi közösségek 

problémája. Itt válik először felismerhetővé. Helyben történő meghatározása döntő a későbbi 

kezelésben, hiszen a helyi közösség érzékenységétől, elkötelezettségétől és felkészültségétől 

nagymértékben függ a beavatkozás sikere. 

Növelni kell az egészségfejlesztő és prevenciós programok által elért fiatalok számát. Ehhez 

az iskolai prevenciós programok támogatására van szükség, valamint olyan információs 

kiadványokat kell megjelentetni és olyan média-eseményeket támogatni, melyek a 

meghatározott célcsoportokhoz eljutnak. A megelőzésnek mindenhol érvényesülnie kell, ahol 

a fiatalok avagy az őket segítők megjelennek, illetve a hozzátartozók, a segítők, a 

közösségszervezők, sőt a döntéshozók és a politikai szint tevékenységét és cselekvéseit is 

meg kell határoznia a prevenció szemléletének. 

Az iskolai drogprevenció elsődleges prevenció. A korszerű szemlélet a drogprevenciót az 

egészségfejlesztés komplex kérdéskörében helyezi el. A cél az, hogy a fiatalok egészségesen 

éljenek és ne drogozzanak. Az illegitim drogok fogyasztásának megelőzése egyrészt tehát 

nem különíthető el a legális drogok (alkohol, nikotin) fogyasztásának prevenciójától, másrészt 

nem különíthető el az egészség általános fejlesztésétől.  

Kockázati csoportok, veszélyeztető állapotok: 

Az egészségfejlesztő, prevenciós programok tervezésénél számolni kell a droghasználat 

szempontjából fokozottan veszélyeztetett ifjúsági csoportokkal. Szükség van körünkben a 

veszélyeztetettség mértékének valós feltárására, speciális prevenciós programok 

kidolgozására. Ezek a csoportok a következők: 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, 

- alkoholista szülők gyermekei, 

- iskolából távolmaradó, csavargó gyerekek, 

- lelkileg veszélyeztetett serdülők, 

- a drogtól való pozitív elvárás: növelik a kipróbálás valószínűségét, 

- a droghasználat, mint izgalomforrás jelenik meg: a serdűlőkor kockázatkereső 

magatartás része, 

- stresszel való megküzdés hiánya: problémamegoldás elfedése drogokkal, 

- szorongás, depresszió, düh: a kellemetlen érzelmi állapotok oldása drogokkal, 

- gyermekvédelmi szakellátásban élő fiatalok (nevelőszülőknél, gyermekotthonban 

élők), 

- pszichoszociális fejlődésben visszamaradottak, jellemzőik: 
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- a játék és a munka világának megfelelő szerepek elkülönítésének hiánya, 

- a realitás téves észlelése, 

- én központú világnézet, 

- a szabadság illúziója, vagy ennek keresése (szülőkről való leválás). 

A prevenció célja és cselekvési terve: 

- a droghasználat terjedésének megállítása, 

- csökkenteni a drogokat kipróbálók számát, 

- a fiatalok számára ne legyen kulturálisan elfogadott a droghasználat, 

- az egészséges, drogmentes életstílust váljon vonzóvá, 

- a családok érzékenyebbé tétele a drogproblémák felismerésében, 

- drogmentes szórakozási lehetőségek, szórakozóhelyek számának növelése, 

- drogmentes programok létrehozásának támogatása. 

Prevenciós módszerek: 

Közvetlen módszer: 

- Egészséges Nap, Drogellenes Nap szervezése, ami a drogról való 

kommunikációt segíti elő, 

- szakirodalom összegyűjtése, rendszerezése, elérhetővé tétele, 

- videofilmek vetítése vitafórummal, 

- csoportos beszélgetések szemléltető eszközökkel, 

- előadás szakemberek segítségével, 

- szerepjátékok alkalmazása, 

- adatgyűjtés, kutatás, 

- tesztek alapján ismeretfelmérés. 

Közvetett módszer: 

- Szabadidő és sport programok szervezése. 

Az egészségfejlesztés célja a droghasználattal kapcsolatban az ahhoz vezető kockázati 

tényezők szerepének csökkentése és a drogfogyasztás előfordulását mérséklő védő tényezők 

felerősítése, a droghasználat előfordulási arányának csökkentése. 

A legfőbb feladatunk, hogy tudatosítsuk gyermekeinkben: emberi méltóságunktól 

elválaszthatatlan a józan gondolkodás, a bölcs belátás, az erkölcsi ítélőképesség és a 

felelősségtudat. 

 2.5.5. Az elsősegély – nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsajátításhoz kapcsolódó iskolai tervben határozza meg az intézmény az oktatás 

mikéntjét.  

Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a középiskolai korosztály egy adott élethelyzetben 

már kamatoztatni tudja azokat az ismereteket, melyeket az elsősegély nyújtás terén 

megszerzett. A 10. évfolyamtól már egy alapfokú újraélesztési ismeret is elvárható. A 

szakiskolai tanulóknál a szakképzési évfolyamokon szükséges a baleset-megelőzési ismeretek 

elsajátíttatása, ami a munkavédelmi és osztályfőnöki órákon valósul meg. Elsősegély nyújtási 

ismereteket a számukra külön tematika szerint, magasabb óraszámban oktatunk. 
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2.6. Az iskola pedagógusainak feladata 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, iskolában a 

kerettantervben 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 gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse. 

Feladata, hogy segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges 

tanulókat, előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására. 

Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, 

együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a 

tanulókat. 

A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, 

magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő lehetőségekről. 

A tanulók testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más 

szakemberek – bevonásával. 

A tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul 

tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon. 

Feladata, hogy az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel 

közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét. 

A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 

szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját. 

Feladata, hogy részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan 

képezze magát. 

Tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa. 

A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse, pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület 

értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti 

rendezvényeken. 
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Feladata, hogy határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, megőrizze a hivatali titkot, 

hivatásához méltó magatartást tanúsítson, a tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival 

és más intézményekkel. 

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - 

továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással, 

közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak 

a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben 

önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés 

az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, 

aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, 

aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

 A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti 

teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az 

intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok ellátásával 

köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását 

maga jogosult meghatározni. 

A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött 

munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással 

összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. 

Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az 

arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. 

A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános és középiskolai 

tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, óvodapedagógusok esetében hatvanöt 

százaléka lehet. 

Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri 

feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka - a könyvtár zárva tartása mellett - 

a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári 

kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül 

végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a 

pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a teljes munkaidő tanórai foglalkozásokkal le nem 

kötött részében látja el a vezetői megbízással kapcsolatos feladatokat.  

 

A pedagógus Osztályfőnökként vezeti az adott osztályt ebben a feladatkörben elvégzi az 

összes adminisztrációt (osztálynapló, bizonyítvány, törzslap, igazolások, statisztika).  

Nevelési programja az osztályközösség fejlődését szolgálja az iskola pedagógiai programja 

szerint szülői értekezleteket és osztályprogramokat szervez. 
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2.7. A tanulók részvételi joga az intézményi döntési folyamatban  

 

A szakközépiskolára és kollégiumra vonatkozó diákönkormányzati feladatokat összevontan, 

egy szervezet látja el, melynek tagjai kollégisták, így mind a két területen tudják 

kompetenciáikat alkalmazni.  A nevelési oktatási intézmény egészét érintő ügyekben 

járhatnak el. Minden tanévben elnököt választanak, ki képviseli érdekeiket. A 

diákönkormányzat a nevelőtestület véleményét kikérve és figyelembe véve dönt az alábbi 

elemekről. 

A saját működési rendjéről, hatáskörének gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról, illetve időpontjáról, valamint saját tájékoztatási rendszerének működtetéséről. 

A diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról is 

dönthetnek.  

Véleményezési jogkörük van a házirend, pedagógiai program, valamint a fegyelmi ügyekben.  

Munkájukat egy, az iskolában dolgozó pedagógus segíti, koordinálja. Feladataik ellátásához 

térítésmentesen használhatják a kollégium egyik tanulószobáját, az iskola felszereléseit, 

eszközeit.  

 

 

2.8. Az iskola kapcsolattartásának formája és rendje partnereivel    
 

2.8.1. Kapcsolattartás formája és rendje az intézményekkel 

Az iskola partnerei komoly szerepet töltenek be az intézményünk mindennapi munkájának 

zökkenőmentes lebonyolításában.   

Partnerek: 

- Kövy Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai 

Szakszolgálata 

- Nádudvari Mikrotérségi Szociális- és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata és Családsegítő Szolgálata 

- Hagyományok Háza 

- Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

A kapcsolattartás rendje: 

A kapcsolattartás rendje az adott területen fellépő problémák, illetve faladatok aktualitásától 

és sürgősségétől függ.  

A Pedagógiai szakszolgálattal havi rendszerességgel vannak estemegbeszélések a sajátos 

nevelési igényű tanulók fejlesztésének üteméről, a problémákról.  

A helyi gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal a kapcsolatot az intézmény 

gyermekvédelmi munkájáért felelős pedagógus tartja havi rendszerességgel.  

A Hagyományok Háza, mint szakmai szervezet alkalomszerűen segíti munkánkat.  
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2.8.2. Kapcsolattartás formája és rendje a szülőkkel 

A megfelelő nevelőmunka szerves részét képzi a szülőkkel való kapcsolattartás, melyhez az 

iskola több szinten biztosít lehetőséget. Az éves tanrendbe belefoglalt 2 szülői értekezlet 

mellett minden pedagógus fogadó óráján heti rendszerességgel várja, fogadja és segíti a 

szülőket. Ezt egészíti ki az iskola közösségi alkalmai, melyekre a szülők is meghívást kapnak, 

valamint a kimondottan a kapcsolattartás minőségének javítása céljából szervezett találkozók, 

pályaválasztási szülői értekezletek.  

Az osztályfőnökök, kollégiumi nevelők folyamatos kapcsolatot tartanak a szülőkkel 

személyesen, illetve telefonon. Az eddigi bevált gyakorlat kiszélesítésével a szülők 

tájékoztatása, neveléssel kapcsolatos ismereteik bővítése, a tanulók jogérvényesítéssel 

kapcsolatos ismereteinek erősítése, belsőséges és partnerközpontú intézményi arculat 

kialakítása. 

 

2.8.3. Kapcsolattartás formája és rendje a pedagógusokkal 

A pedagógusok közötti kommunikáció elengedhetetlen feltétele a megalapozott szakmai 

munkának.  

Az osztályfőnökök tanév első hónapjában közös értekezleten beszélik át az újonnan belépő 

diákokkal kapcsolatos tudnivalókat.  

Havonta egy alkalommal kerül sor nevelőtestületi értekezletre, melyen iskolánk valamennyi 

dolgozója részt vesz. 

A vezetőség heti egy alkalommal tart értekezletet.  

A szakmai oktatásban és közismereti oktatásban részt vevő pedagógusok havi 

rendszerességgel, külön beszélik meg az aktuális feladatokat, problémákat. 

 

2.8.4. Kapcsolattartás formája és rendje a tanulókkal 

Az intézményben működő diákönkormányzatok (iskolai és kollégiumi) közvetítő szerepet 

töltenek be a tanárok és tanulók között. Az osztályfőnök az igazi kapocs a diákok és az őket 

oktató tanárok között, hiszen az osztályfőnöki órákon felmerülő problémák, valamint a 

nevelési értekezleten tárgyalt témákról ő tud közvetíteni és megoldásokat keresni 

együttműködve mind két féllel.  

A házirend szabályozása lapján iskolánkban minden reggel 7:50-kor sorakozó van az 

iskolaudvaron, mely szintén fontos kommunikációnak. Napi rendszerességgel van lehetőség 

az aktuális ügyek kihirdetésére, figyelemfelhívásra, stb.  

 

2.9. A tanulók felvételére vonatkozó iskolai szabályok 

 

2.9.1. Bemenet feltételei 

A 3 éves szakképzés bevezetésével 2013. szeptember elsejétől csak azok a jelentkezők 

vehetők fel szakmára, akik az eredményesen lezárt nyolcadik évfolyam mellett rendelkeznek 

a választott szakmának megfelelő, a Nemzeti Szakképzési Intézet iránymutatása alapján 
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összeállított egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi papírral. Ennek hiányában az 

intézménynek nem áll módjában felvenni a jelentkezőt. Ez a szabály vonatkozik a 9., illetve a 

11. évfolyamra jelentkezőkre is.  

Az intézmény nem tart felvételit, helyette egy motivációs napon találkozunk a hozzánk 

jelentkezőkkel, ahol egy elbeszélgetés során feltérképezzük motiváltságát, szakmai 

elkötelezettségét, a szakmai előképzettségét.  

 

2.9.1.2. A felvételi pontszám, rangsor meghatározása 

 

A hivatalos felvételi eljárás során az intézmény alapul veszi a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletet, mely meghatározza a felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését.   

A felvételi pontszám számításakor a következő tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály 

félévi jegyeit veszzük figyelembe. 

- matematika 

- magyar 

- történelem 

- rajz 

- technika 

A rangsorolás során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe és ezek alapján állítjuk össze 

a végleges sorrendet.  

- egészségügyi alkalmassági megléte 

- halmozottan hátrányos helyzet 

Ezek mellett előnyben részesítjük a szakmai elbeszélgetésen kiváló teljesítményt nyújtó, a 

szakma iránti motivált és elkötelezett, valamint a szakmai előképzettséggel rendelkező 

tanulókat. 

 

2.10. Felvétel 9-, KSZ 11-es évfolyamra 

 

2.10.1 Más intézményből átjelentkezőktől:  

- kérjük az előző iskola évfolyamonkénti modulbeosztását, illetve ha nem 

modulrendszerű az oktatás, a tananyagegységek tantárgyakba való beillesztési tematikáját az 

aktuális évfolyamokban. Ez alapján a teljesített modulokat, tananyagegységeket beszámítjuk, 

a hiányzók teljesítésére különbözeti vizsga letételét írjuk elő. 

- beszámítjuk, ha adott modul teljesítését bizonyítványa igazolja, illetve ha modulzáró 

vizsgával rendelkezik. 

 

2.10.2. Saját intézményen belül: 

- a szakmák között – az egységes alapelvek, koncepciók miatt – az átjárhatóság 

egyszerűbb. A megegyező modulok, tananyagegységek ugyanazon időben vannak tanítva, 

illetve azonos tantárgyakba lettek beillesztve, tehát ha azok teljesítve lettek, akkor 

beszámíthatók. 
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3. Helyi tanterv 

 
3.1. Szakközépiskolai képzés pedagógiai feladatai 

 
Iskolánk 3 évfolyamos, szakképző oktatási nevelési intézmény. A szakképzés során a 

fenntartó által jóváhagyott beiskolázási terv, illetve az alapító okiratban meghatározott, 

szakmajegyzék szerinti szakképzést látja el. Az oktatott szakmák elsősorban művészeti jellegű 

népi kismesterségek illetve szolgáltató szakmák OKJ szerinti jegyzékének felelnek meg a 

mindenkori helyi és megyei munkaerő piaci elvárásokhoz, helyi kézműves hagyományokhoz 

igazodva. Ezt kiegészíti a számítógép szerelő és karbantartó szak.   

Az 1992-ben alapított szakiskola a Művelődési Központ régi műhelyeit, foglalkoztató 

termeit, és egy múlt század eleji szomszédos iskola épületet vehetett birtokba. A kezdetektől 

napjainkig szinte teljes mértékben saját forrásból teremtettük meg a szakmai oktatás alapvető 

feltételeit. Iskolánk jelentős térségi szerepet is betölt, hasonló profilú szakképző iskola nincs a 

megyében, sőt országosan is igen kevés az olyan intézmény, ahol a népi kézműves szakmákat 

ilyen széles skálán lehet tanulni. Kiemelt feladatnak tartjuk a kézműves hagyományok 

újjáélesztését. A hagyományos népi kézműves mesterségek közül nálunk a faműves, fazekas, 

kosárfonó és fonottbútor-készítő, szőnyegszövő, takács, nemezkészítő, népi bőrműves 

szakmák sajátíthatók el. 

Iskolánk lehetőséget nyújt a népi kultúrában való elmélyülésre. A szakmai ismeretek 

mellett népzenét, néptáncot, néprajzot és művészettörténet is tanulnak a diákok. Az itt töltött 

évek alatt a tanítványok nemcsak népi mesterségek alapfogásaival, hanem szerves magyar 

kultúránk összefüggéseivel, jelírással, képírással is ismerkednek.  

Szakmai képzésük országosan is kiemelkedő a hagyományos kézműves szakmák 

iskolarendszerű oktatása tekintetében. Az Országos Ifjúsági Kézműves pályázaton, 

mindannyiszor kimagaslóan szerepelt az iskola. A szakmák egyéni sikerei (első-, második-, 

harmadik helyezései) eredményeként a "Legeredményesebb Szakiskola" elismerő címet 

szerezhette meg a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól, illetve a Magyar Művelődési 

Intézettől, immár hét alkalommal. A kimagasló szakmai munka köszönhető az itt oktató 

kézműveseknek, kik országosan is elismert alkotó szakemberek. 

A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás, a 

pályaorientáció és gyakorlati oktatás, valamint a szakmai alapozó elméleti és gyakorlati 

oktatás szerves egységet alkot. A szakközépiskola a képességek fejlesztését akkor végezheti 

eredményesen, ha követelményeiben a tanulók adottságaihoz igazodik. 

 
3.2.  Az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

3.2.1. Az iskola egészségnevelési elvei 

Az iskolánk fő feladata, hogy minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, 

lelki és szociális fejlődését. Ismereteket kell nyújtania a betegségek, balesetek, sérülések 

elkerülésére, az egészség megőrzésére. Személyi, tárgyi környezetével segítenie kell azoknak 

a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a tanulók 

egészségi állapotát javíthatják.  

 Meg kell tanítanunk a tanulókat arra, hogy önálló felnőtt életükben legyenek képesek 

életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. 
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Fejleszteni kell a tanulók elfogadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és fogyatékos 

embertársaik iránt.  

 A gyerekeket – különösen a serdülőket – a káros függőséghez vezető szokások (pl. 

dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésére 

neveljük. A megelőzést a tiltásnál fontosabb és – reményeink szerint – hatékonyabb 

eszköznek tartjuk. Súlyos gyanú estén – alkoholos befolyásoltság, drogos állapot – a tanár 

haladéktalanul értesíti az igazgatót, szakiskolai tanuló esetén a gyakorlati oktatásvezetőt, és 

egyidejűleg megteszi a szükséges azonnali intézkedéseket (pl. orvos, rendőrség értesítése). 

 Foglalkozunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. Nagy figyelmet fordítunk 

a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.  

 Törekszünk arra, hogy az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges 

testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusaink életvitelének is jelentős szerepe van.  

 A fenti követelmények szinte kijelölik az osztályfőnöki órák egészségnevelési témáit, 

kijelölik a legfontosabb feladatokat. Az egészségnevelési témák azonban szerves részei az 

iskolai nevelési programnak, ezért célszerű azokkal összefüggésben beépíteni az adott 

évfolyam tantervébe. Ezeken az órákon nem az ismeretek bővítése az elsődleges cél, bár az is 

elképzelhető, hogy az itt hallott adatok és tények megelőzik a biológia vagy az egészségtan 

órák ismeretanyagát. Az átfedések elkerülése céljából, helyes, ha az osztályfőnöki tanmenet 

összeállítása előtt a tanár tájékozódik az adott évfolyam biológia, illetve egészségtan 

tananyagáról. Az egészségnevelő osztályfőnöki órákon legfontosabb feladat a felvilágosítás, a 

prevenció, ám megfelelő ismeretek, adatok, tények nélkül mindez lehetetlen. Ezért kell építeni 

a tanulók előismereteire, tájékozottságára is. 

 

3.2.2. A környezeti nevelés alapelvei iskolánkban 

A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése. Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet – és benne az emberi 

társadalom – harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a természetet, az épített 

és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai 

erkölcsi megalapozása. 

A környezeti nevelés tartalma – világszerte, így Magyarországon is – kiszélesedett. a 

fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Gondot kell arra fordítanunk, 

hogy diákjaink a jövőben, mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bonyolultabb 

természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani. Meg kell 

alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, 

formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös 

felelősségtudat alapjait. 

A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a környezettudományi és 

a társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és társas-társadalmi 

természetének sajátosságaira építve történhet az értékrend, az erkölcs ás az életviteli szokások 

formálása. 

A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő 

nemzedékek életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel 

kapcsolatosak, ezért hangsúlyosan erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat 

formálóak. 
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A környezeti nevelés minden pedagógus és tantárgy feladata, ugyanakkor az egyes különálló 

tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket, fejlesztési elemeket egésszé kell 

építeni. A kerettantervek részletesen tartalmazzák a tantárgyak e témakörhöz illeszkedő 

tananyagait.  

Iskolánkban az átlagostól szorosabb kapcsolatban él ember és természet. A hagyományos népi 

kismesterségek természetes alapanyagokból teremtenek az ember számára mindennapi 

használati tárgyakat. Kapocs vagyunk ember és természet között. Ezzel a felelősséggel és 

egymásrautaltsággal a maga természetességében alakul ki a tisztelet és a megbecsülés a 

növények, az állatok és együttélésünk iránt. A vesszőt, a kákát, a sást, a kukoricát, a fát, a 

bőrt, a gyapjút, a tülköt, a csontot, az agyagot mind-mind fölhasználjuk. Alapanyagai 

mindennapi életünknek, később megélhetésünknek. Jóval szorosabb a kapcsolatunk a 

természettel, mint annak, aki mindössze szépnek és védendőnek találja. 

Iskolánk elsődleges belső értéke a környezet (természetes és épített) megbecsülése.  

A fenntarthatóság a mindennapi életben úgy valósul meg, hogy igyekszünk hosszú életutat 

biztosítani minden anyagnak, aminek életét kezünkbe vettük. Minden lehetséges részét 

hasznosítjuk, ahogyan azt elődeink is tették. A bőrt, a csontot, a tülköt is hasznosítjuk. A fa 

apró részeiből is dolgozunk. A levágott felvetőszálból kanóc lesz gyertyamártás során. A 

tevékenységek egymásra épülnek, az egyik szakma hulladékát a másik is fölhasználhatja. A 

fűszernövény kertben termett növényeket a falusi vendéglátók hasznosítják, 

festőnövényeinkkel a szövők, takácsok, nemezelők, bőrösök, faművesek festenek. 

 

A tantárgyak tartalmához illeszkedő, ám a hagyományos tanítási órákon kívüli iskolai 

nevelési helyzetekben a környezeti nevelésnek számos lehetősége van iskolánkban. 

Az iskolai tehetséggondozás terén is helyet találhatunk a környezeti nevelésnek. A környezet 

iránt legfogékonyabb tanulók számára megrendezett versenyekre és vetélkedőkre való egyéni 

és csoportos felkészülés alkalmas erre. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a 

szokásos tanítási helyzetektől eltérő tanulás olyan képességek fejlesztésének is kedvez, 

amelyek nem kerülnek előtérbe a hagyományos tanórákon.(Környezeti nevelés színterei 

iskolánkban.) 

Különös feladatot jelent az etnikai kisebbségek környezeti nevelése. Sajátos társadalmi 

helyzetükben, nemzeti identitásuk megőrzésével, kulturális és nyelvi örökségük ápolásával 

egyidejűleg a közös környezettel való törődésére is nevelnünk kell őket.  

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata színvonalát és hatékonyságát a helyi értékelési és 

önértékelési kultúra biztosíthatja. A környezeti nevelés is igényli azt a minőségfejlesztési 

gyakorlatot, amely az iskola pedagógiai eredményességét képes hosszabb távon biztosítani. 

Fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön 

intézményünk egészének ökológiai kultúrája (pl. hulladék újrahasznosítás, 

energiatakarékosság, biokertészet, stb.) és társas harmóniájának rendje (pl. demokratikus 

fórumok, együttműködés helyi közösségekkel, stb.).  

Az iskola legfontosabb célcsoportjai környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a 

szülők, a helyi közösség tagjai. A családokat rendszeresen tájékoztatni szükséges az iskola 

környezeti nevelési ethoszáról, célkitűzéseiről és a szülőket mind jobban be kell vonni a helyi 

környezeti akciókba. 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban: 

Iskolánkban három szinten folyik a környezeti nevelés:  
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szaktárgyi órákon (természettudományos, humán, osztályfőnöki, művészeti), 

a szakiskola szakmai tanóráin és gyakorlatain, 

és tanórákon kívül (szakkör, kirándulás, tanulmányi versenyekre való felkészülés és részvétel, 

programokba való bekapcsolódás, részvétel.) 

Tanórákon és kívül egyaránt kitüntetett figyelmet szentelünk a nyelvi környezetszennyezés 

kerülésére. 

A környezeti nevelés programjai : 

Zöld-hét 

Vászonszatyrok festése növényi festékekkel; hagyományos  szappanfőzés maradék zsírokból, 

fölösleges faggyúból; kapcsolódás az országos kipufogógáz-mentes naphoz – a környékbeli 

településről bejárók kerékpárral érkezünk az iskolába; Nemzetközi fásítási naphoz 

kapcsolódva faültetési  

Víz Világnapja,  

Madarak, fák Napja, 

Föld Napja,  

Föld órája, 

Dohányfüstmentes nap, 

Év Fája 

Szent György nap 

             Halomjárás – gyalog elérhető kunhalmok felkeresése a hagyomány szerint Szent 

György éjszakáján.  

             Hagyományos „Féregűző nap”- az iskola nagytakarítása, padlások lapakolása, falak 

átmosása, kemence, Szín-tér meszelése. 

             Meleg kedvelő növények veteményezése a hagyomány szerint (tökvetés). 

 

A környezetvédelmi tevékenység csapatmunka, közösségformáló, természettudományos 

szemléletet alakító, felelős, előrelátó magatartást alakít ki, és nagyon sok új ismeretet is ad. 

Iskolánk szemléletéből adódóan néhány nálunk töltött év - szándékaink szerint életmóddá 

válik. 

Iskolán kívüli környezeti nevelés: 

A tanórán kívüli foglalkozás egy formája, amikor kilépünk az iskola falai közül. A helyi 

problémák jobban motiválják a gyerekeket. (pl. a lakóhelyek felmérése, vizsgálata, jelentések 

készítése.)  

Az új lehetőségek megismertetése a diákokkal, a szülőkkel, a lakossággal. 

(települések, családok egyaránt alkalmazhatják: energiatermelésben egyre nagyobb teret 

kapnak a házi szél- és vízerőművek (hidrofor), biogázt előállító hulladékégetők, stb.) 

Fórumok, előadások, kiállítások szervezése, szorosan együttműködve és sok segítséget kapva 

a település alapítványától, a Szülőföldünk Nádudvar … Jövője Alapítványtól. 
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Kiszélesíteni, a lakosságot is bevonva: a hulladékgyűjtő akciókat. A természet- és 

környezetvédő helyi közösségi akciókban, környezetjavító programokban, a 

környezetvédelem jeles napjain való közös bekapcsolódás. 

Fokozottan valósul meg a szelektív hulladékgyűjtés iskolánkban.   A papírt amíg csak lehet, 

újra hasznosítjuk. Vázlatokat firkapapírra készítünk. Az ebből föl nem használtakat alátétnek 

használjuk gyertyamártáskor, agyagozáskor, stb. A már használhatatlannal befűtjük a 

kemencét, vagy a papírgyűjtőben helyezzük el. 

A műanyag fölhasználását messzemenőkig kerüljük, hiszen minden megvásárolt műanyaggal 

tovább éltetjük a termelését. Ha mégis elkerülhetetlen, külön gyűjtjük.  

Az elemeket szintén külön gyűjtjük, és elhatárolódunk azoktól az akcióktól, amik közvetett 

úton, de ezek halmozottságát díjazzák. Elkerülhetetlen esetekben a tölthető elemeket 

használjuk. 

Az apró faforgácsokkal a kemencébe gyújtunk, a legapróbbakkal a falusi vendéglátó szakosok 

élelmiszer füstölését tanulják. 

A szerves anyagokat az iskola tankertjében font komposztáló kasokba visszük. 

A környezeti nevelés iskolán kívüli színterei lehetnek : közművelődési intézmények, 

múzeumok, növény- és állatkertek, vadas parkok, nemzeti parkok, környezetvédelmi 

oktatóközpontok, népfőiskolák, gazdakörök, a természet- és környezetvédő mozgalom civil 

szervezetei, csoportjai stb. A velük való együttműködés igen fontos az iskolai környezeti 

nevelés társadalmasítása szempontjából. 

Folyamatos, jó kapcsolatban vagyunk a Hortobágyi Nemzeti Parkkal. Halomjárások 

alkalmával segítségükkel kerüljük el a túzok költési helyeit; sövényfonás, paticsfal fonás 

alkalmaival a tájidegen gyalogakác kivágása szimbiózisban tart bennünket; rendelkezésükre 

állunk az illegális szemétlerakók felszámolásakor; daruvonuláskor bemehetünk a védettebb 

területekre. 

 

A környezeti nevelés célkitűzései iskolánkban: 

Rendszerszemléletre nevelés 

A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze tudják kapcsolni 

az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok összefüggéseit, és 

önmaguk keressék az arra adható válaszokat. Ennek során el kell jutni odáig, hogy a tanulók 

képesek legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét. 

Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása 

Nem elegendő az egyes problémák, de még a problémák összefüggéseinek felfedeztetése sem, 

ha nem alakul ki az a képesség, hogy a problémákra válaszokat keressenek a tanulók. Fontos, 

hogy az egyes kérdések megválaszolására több a1ternatíva felállítását igényeljék, és az 

alternatívák értékelése, ellenőrzése után képesek legyenek helyes, megfelelő válasz 

kiválasztására. 

A globális összefüggések megértése 

A létező környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, amely 

globális problémákká szövődnek össze. Nagyon fontos, hogy ne csak egyenként lássák ezek a 

gondokat a tanulók, hanem azok gazdasági, társadalmi okait is megértsék. Legyenek képesek 

ezeket az okokat azonosítani saját környezetükben, életükben, és tanuljanak meg ezeket szem 

előtt tartva cselekedni. 
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A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása 

Környezetünk minősége, gazdagsága létminőségünknek egyik alapvető meghatározója 

mégsem tükröződik vissza gondolkodásunkban automatikusan. Még ennél is nehezebb 

megértetni a létminőséghez szükséges nem anyagi jellegű dolgok szerepét az életünkben. 

A létminőséghez tartozó viselkedési formák és kialakításuk 

Nem elegendő a szemléleti alapok megteremtése, arra is szükség van, hogy közösen fedezzük 

fel, hogy mit is tehetünk egyéni életünkben. 

A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése 

Az ember a természet része, csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttműködik 

környezetével, és nem uralkodni akar felette, ami a természet törvényeinek megértését, az élet 

minden formájának elismerését feltételezi. Fel kell fedeztetni, hogy biológiai sokféleség 

nélkül nincs emberi létezés sem. 

A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben 

Alapvető annak a belátása, hogy az ember történelme során nemcsak szembefordult 

környezetével, hanem számos esetben tudott azzal harmóniában is élni. E harmonikus 

együttélés eredményeként alakult ki a szerves (organikus) kultúra. 

 

A környezeti nevelés lehetőségei az oktatás során 

A középiskolai oktatásban a környezeti nevelés egyik lehetősége, hogy az adott tananyag 

tanítása során a tanár minden alkalommal megbeszélje a tanulókkal a környezet- és 

egészségvédelemmel kapcsolatos kérdéseket is. Az összes tantárgyra kiterjedő, összehangolt 

tanórai környezeti nevelést kell kialakítani.  

Az a tény, hogy a tanulók különböző tantárgyak óráin és több tanár közvetítésével találkoznak 

a környezet- és egészségvédelem kérdéseivel, bemutatja számukra, hogy az élet minden 

területén fontos problémáról van szó. A szennyezések és következményeik megismertetése 

mellett a megelőzésről, az egyén és a közösség felelősségéről, a társadalmi és gazdasági 

vonatkozásokról is megfelelő hangsúllyal legyen szó az órákon.  

A következtetések és feladatok megfogalmazásakor mindig elérhető célt és megoldható 

problémát kell a gyerekek számára felkínálni. Csak ez a szemléletmód erősítheti a diákokban 

azt az elhatározást, hogy érdemes megpróbálni tenni valamit a tisztább és kulturáltabb 

környezet érdekében. 

 

3.3. Alkalmazott kerettantervek, óratervek 

 

Általános szempontok a tantervvel kapcsolatban: 

 

- a tantervi modell az iskolába belépő minden tanulónak az érdeklődésének, 

képességeinek és céljainak megfelelő (zsákutcamentes) továbbhaladási alternatívákat 

kínáljon, 

- az új tanterv rugalmas legyen szerkezetében és tartalmában, vagyis nagy 

szabadságfokot biztosítson a tanuló, az iskola és a környezet (munkaadók) számára 

céljaik, érdekeik érvényesítéséhez,  

- kezelhető legyen oktatásszervezési és - igazgatási szempontból mind tantárgyi és 

iskolai, mind pedig külső oktatásirányítási szinteken, 



 

41 

 

- a közismereti tantárgyak nyújtsanak megfelelő természettudományos alapozást a 

későbbi szakképzéshez, és az esetleges érettségi vizsgára való felkészüléshez, 

- kerüljenek be a közismereti tananyagba az általános műveltség részét képező, de eddig 

szakmai ismeretnek minősített témakörök (pl. számítástechnika, rajzi ábrázolás, a 

természettudományok gyakorlati vonatkozásai, stb.) 

- a tanterv modulrendszerű legyen, mert a megfogalmazott általános szempontok csak 

így érvényesíthetők. 

 

Főbb elvek a szakmai képzést nyújtó tantervi részek kidolgozásához: 

 

- a megújult tartalmú és szerkezetű tantervi modellekben, korszerű eszközökkel és 

módszerekkel közvetítve, magasabb szintű közismereti (nyelvi, számítástechnikai-

informatikai) képzésben részesüljenek a tanulók. 

- a tantárgyi rendszer és a tantárgyi tartalmak meghatározásához a 9. -10.-11. 

évfolyamokon a nemzeti alaptanterv, szakmai kerettanterv és a kerettanterv előírásai a 

meghatározók.  

- a szakképző évfolyamok szakmai programjai az oktatott vagy az oktatni kívánt 

szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeiben ill. központi 

programjaiban meghatározottak szerint kerüljenek kidolgozásra, 

- az elméleti képzés mellett a gyakorlati ismeretek oktatására kiemelten kell lehetőséget 

nyújtani, 

- a szakképző programok biztosítsák, hogy az iskolákból bármely szinten kilépő tanulók 

oktatástól, képzéstől függő munkaerő-piaci pozíciói javuljanak. 

 
Közismereti tantárgyak 

 

A kilencedik évfolyamon a közismereti képzés elsődleges feladata a tanulási motiváció 

felkeltése, az alapismeretek rendszerezése, kiegészítése, stabilizálása, az alapkészségek 

fejlesztése. Az ismeretek és készségek továbbfejlesztése, továbbépítése a tízedik és 

tizenegyedik évfolyam feladata. 

A nagymértékben lecsökkent közismereti óraszámokat a szabadsávban igyekeztünk szinten 

tartani.  
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két tanév alatt teljesíthető 3 éves szakképzés 2013/2014-es tanévtől 

Népi kézműves helyi tanterve - szakmai tantervet lásd szakmánként külön 
 

     

  KSZ11 KSZ12 
Összes szakmai kötelező óra 35 35 

Ebből szakmai sáv 3,5 3,5 

          

          

          

          

Erőszak modul         

Osztálykeret Munkavédelmi alapismeretek 0,5 Foglalkoztatási alapismeretek 0,5 

      Elhelyezkedési munkát segítő idegen nyelv 2 

          

Népi kézműves modul         

Osztálykeret Művészet történet 1 Művészet történet 1 

  Általános néprajz 1 Általános néprajz 1 

  Rajz gyakorlat 2 Rajz gyakorlat 2 

      Népi kézműves szakmai alapismeretek 1 

      Vállalkozás marketing 1 

          

Népi kézműves szakma         

Csoport bontás Szakmai ismeret 1 Szakmai ismeret 3 

  Szakmai Néprajz 2 Szakmai Néprajz 2 

  Gyakorlat 18 Gyakorlat 16 

  Szakmai rajz gyakorlat 3 Szakmai rajz gyakorlat 2 

  Nyári gyakorlat 160 Nyári gyakorlat 0 
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Közismereti órák száma   3   2 

          

Óraszámok összesen   35/35   35/35 
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3 éves szakképzés 2013/2014-es tanévtől 

Népi kézműves helyi tanterve - szakmai tantervet lásd szakmánként külön 

 9. évfolyam  10. évfolyam  11. évfolyam  
Közismereti órák össz:17   össz:11   össz:9,5  

Kommunikáció, magyar 2 Kommunikáció, magyar 1 Kommunikáció, magyar    

Idegen nyelv 2 Idegen nyelv 2 Idegen nyelv 2  

Matematika 2 Matematika 1 Matematika    

Társadalomismeret 2 Társadalomismeret 1 Társadalomismeret    

Természetismeret 3 Természetismeret 0 Természetismeret    

Testnevelés/Tánc 5/2 Testnevelés/Tánc 5/2 Testnevelés/Tánc 5/2  

Osztályfőnöki 1 Osztályfőnöki 1 Osztályfőnöki 1  

             

Szabad sáv össz: 1   Össz:0   Össz: 1,5  

Ének   Ének   Ének    

Informatika 1 Informatika   Informatika    

Matematika   Matematika   Matematika 0,5  

Társadalomismeret   Társadalomismeret   Társadalomismeret    

Természetismeret   Természetismeret   Természetismeret    

Kommunikáció, magyar   Kommunikáció, magyar   Kommunikáció, magyar 1  

             

 Óraszámok összesen 18   11 9,5  

 szakmai órák összesen 17   25 25,5  

 mind összesen: 35   36 35  
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Szakmai kerettanterv  

 

A Magyar Közlöny 58. számú 2013.04.05-én megjelentek a szakképzési kerettantervek a 

14/2013 (IV.05) NGM rendelet, a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet 2-6. melléklete alapján  

 

1. Srsz. 
A szakképesítés 

azonosító száma 

A szakképesítés 

megnevezése 

(dokumentum letöltése) 

A szakképesítésért 

felelős miniszter 

  34 215 1 
Népi kézműves (Faműves, 

fajátékkészítő szakmairány)  

kultúráért felelős 

miniszter 

  34 215 1 
Népi kézműves (Fazekas 

szakmairány)  

kultúráért felelős 

miniszter 

  34 215 1 
Népi kézműves (Kosárfonó, 

fonottbútor készítő szakmairány)  

kultúráért felelős 

miniszter 

  34 215 1 
Népi kézműves (Szőnyegszövő 

szakmairány)  

kultúráért felelős 

miniszter 

  34 215 1 
Népi kézműves (Takács 

szakmairány)  

kultúráért felelős 

miniszter 

  34 215 1 
Népi kézműves (Nemezkészítő 

szakmairány)  

kultúráért felelős 

miniszter 

  34 215 1 
Népi kézműves (Népi bőrműves 

szakmairány)  

kultúráért felelős 

miniszter 

65. 64. 34 523 2 Számítógép-szerelő, karbantartó  
informatikáért felelős 

miniszter 

 

 

3.3.1. Az alkalmazott kerettanterven felül elsajátítandó tananyag 

 

Az iskola elkötelezett munkát folytat a magyar hagyomány továbbéltetésében, annak 

megtanításában. Nem csak szakma órák keretében kerül erre sor, hanem a közismereti órákat 

is ezzel kell összhangba hozni. A mindennapos testnevelés 5 órakeretéből minden évfolyamon 

kettő óra áll a diákok rendelkezésére, hogy néptánc oktatáson vegyenek részt.  

 

 

3.4. Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg az egy tanulóra jutó 

tankönyvtámogatás összegét. A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás 

költségeinek átvállalására és csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére. 

 Az iskolai tankönyvellátás rendjéről – a szakmai munkaközösség véleményének 

kikérésével évente – a nevelőtestület dönt. 

 A nevelőtestület döntése előtt az iskola igazgatója felméri, hány tanuló kíván az 

iskolától tankönyvet kölcsönözni. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja a 

szülői szervezetet, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_famuves_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_famuves_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_fazekas_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_fazekas_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_kosarfono_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_kosarfono_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_szonyegszovo_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_szonyegszovo_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_takacs_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_takacs_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_nemezkeszito_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_nemezkeszito_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_nepi_bormuves_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=nepi_kezmuves_nepi_bormuves_34_215_01.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=szamitogep_szer_karb__34_523_02.docx
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 Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább huszonöt 

százalékát tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok, 

elektronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv vásárlására kell 

fordítani. A megvásárolt könyv, tankönyv, elektronikus adathordozón rögzített tananyag az 

iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. 

 Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatoknál azoknak a 

rászoruló tanulóknak a támogatását, akiknek a tankönyvellátását az iskolai 

tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. 

 A szakmai munkaközösségek a tankönyvjegyzék megjelenése után adnak véleményt a 

pedagógus által választott tankönyvről. 

A tankönyvek, munkafüzetek kiválasztásának elvei: 

- a helyi tantervben meghatározott tananyagra legjobban alkalmazható tankönyveket 

rendeljük meg, 

- törekszünk arra, hogy a lehetséges változatok közül az olcsóbbakat rendeljük meg, 

figyelembe véve azt a tényt, hogy tanulóink közül sokan nehéz anyagi 

körülmények között élnek, 

A munkaközösség-vezetők írásban közlik az általuk használni kívánt tankönyvre vonatkozó 

igényüket az igazgató által megbízott tankönyvfelelőssel, aki ezek megfelelő összesítése után 

az igazgatóval egyetértésben elkészíti a tankönyvrendelést, és tájékoztatja írásban a szülőket, 

továbbá a tanév megkezdéséig a tanulóhoz eljuttatja a tankönyveket. 

 A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi a szülői szervezetet 

véleményét. 

 A tankönyvrendelésbe azokat a könyveket, amelyek nem szerepelnek a 

tankönyvjegyzékben, a szakmai munkaközösség és az iskolaszék egyetértésével lehet 

felvenni. 

 A tankönyveket a tanulók egy előre elkészített lista alapján a tankönyvfelelősnél 

megrendelhetik, és a szülő aláírásával vállalják, hogy a megrendelt tankönyveket az iskolába 

történő megérkezésük után átveszik. A pótrendelés vagy az év közbeni tankönyv rendelés 

lebonyolításáról is a tankönyvfelelős gondoskodik. 

 Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tankönyv-

kölcsönzés, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott 

pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan 

tanuló részére, aki 

- tartósan beteg, 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

- pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros 

hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), 

- három- vagy többgyermekes családban él, 

- nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre. 
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 A kedvezmény iránti igényt, jogszabályban meghatározott, az iskola által átadott 

igénylőlapon lehet bejelenteni a kézhezvételtől számított 15 napon belül, a szükséges 

igazolások bemutatásával együtt. Az igénylő a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményért 

jogszabályban meghatározott módon felel. 

 A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére 

nem élt az igénybejelentés jogával. 

 Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre 

megadott időpont eltelte után állt be. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz 

nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be - beleértve az 

iskolaváltást is - az iskola a tankönyvek kölcsönzésével teljesítheti az igényt. 

 Az iskola által kölcsönzött könyv elvesztése, vagy megrongálása esetén a tanuló, 

illetve a kiskorú szülője köteles a kárt az iskolának megtéríteni. 

 Az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott fenntartói támogatásból elsősorban a 

normatív kedvezményeket kell biztosítani. A fennmaradó összegből támogathatók a normatív 

kedvezményre nem jogosult tanulók, továbbá a tanulói munkatankönyv, munkafüzet 

megvásárlásához támogatás nyújtható. A normatív hozzájárulásból az iskolai könyvtár részére 

a normatív kedvezmények biztosításához szükséges tankönyv, a fennmaradó összegből 

ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program szerezhető be. 

 Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettő 

alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplő áron megvásárolni ugyanazt a könyvet. 

(Pl. elveszett, használhatatlanná vált – feltéve, ha nem terheli szándékosság.)  

A taneszközök , tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei: 

- a kiválasztásnál figyelembe vesszük a kötelező taneszköz jegyzékben és a 

taneszközök ajánlásánál felsorolt eszközöket, 

- olyan taneszközöket rendelünk meg, amelyek elősegítik a helyi tantervben 

leírtakat, hozzájárulnak a tanulók készségeinek alakításához, tudásuk 

gyarapításához, motiválásukhoz, 

- az anyagi források függvényében törekszünk minél több tanórán alkalmazható 

korszerű demonstrációs eszköz beszerzésére, valamint a kísérleteket igénylő 

tantárgyaknál igyekszünk biztosítani a tanulókísérleti eszközöket, 

- a megbízott szertárosok kötelesek gondoskodni az eszközök állagának 

megőrzéséről, gondozásáról, és javaslatokat tesznek – a munkaközösség-vezetők 

útján – az igazgató számára az újabb eszközök beszerzésére. 

3.5.  Mindennapos testnevelés megvalósítása 

 

A mindennapos testnevelés heti 5 órája, mely felmenő rendszerben kerül bevezetésre lehetővé 

teszi, hogy diákjaink megfelelőidőt töltsenek testmozgással. A heti öt órából két alkalommal 

néptánc oktatáson vesznek részt, mely összevontan egy napon vannak megtartva. A maradék 

három óra, melyet az időjárásnak megfelelően töltenek a szabadban kirándulással, vagy 

biciklizéssel, illetve tornateremben hagyományos testnevelés órán. 

Elfogadott alternatíva iskolánk számára, hogy a törvényi szabályozás adta keretek között 

lovagolni, illetve úszni tanulhassanak diákjaink.  
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3.6.  A tanuló tanulmányi munkájának értékelési módja, magatartás szorgalom 

minősítésének elvei 

 

3.6.1. A tanulmányi munka értékelése 

 

A tanulói ismeretek beszámoltatásának, a teljesítmény értékelésének célja visszajelzést 

biztosítani a tanár és a tanuló számára a tananyag elsajátításának mértékéről. Az iskolai 

beszámoltatás formái: szóbeli, illetve írásbeli számonkérés. 

 A szóbeli számonkérés az előző tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres 

ellenőrzése, önálló feleletek formájában történik. A tanuló tanórai aktivitását is számon 

kérhetjük és értékelhetjük. 

 Az írásbeli számonkérés az előző tanórákon feldolgozott témakörök írásos ellenőrzése. 

A témakör nagyságának függvényében lehet röpdolgozat vagy témazáró dolgozat. 

 A számonkérést nem szabad fegyelmező eszközként alkalmazni. 

 Az írásbeli és a szóbeli számonkérés alkalmával adott érdemjegy a tantárgyi 

munkaközösségek által meghatározott súlyú. Az érdemjegyek súlya minden tanévben 

meghatározásra kerül, a munkaközösségi munkatervek tartalmazzák azokat. 

 A tanulóknak félévente minimálisan 3 érdemjegynek kell lennie tantárgyanként, ha az 

adott tantárgyból a heti óraszám nem haladja meg a hármat. Azokból a tantárgyakból, 

amelyeknél a heti óraszám több mint három, félévente a tantárgy heti óraszámával megegyező 

számú érdemjegyet kell, hogy kapjanak a tanulók. Az érdemjegyeket közölni kell a tanulóval, 

és azokat a szaktanár naprakészen vezeti az osztályozó naplóban. Az elégtelen írásbeli 

dolgozatok és feleletek javítására a szaktanár lehetőséget adhat egyéni mérlegelés alapján. A 

javító dolgozat, illetve felelet minősítésével bővül a tanuló érdemjegyeinek száma. 

 A kilencedik évfolyam tanulóinak teljesítményét az első hónapban lehetőleg csak 

pozitívan értékeljük, az értékelés elsősorban szóban történik, az érdemjegy mértékére csak 

utalunk. 

 Félévkor, illetve év végén a tanulók teljesítményét tantárgyanként 1-1 osztályzattal 

minősítjük. Az osztályzatot az érdemjegyek súlyozott számtani közepe adja, a kerekítés 

szabályainak figyelembevételével. Ha a tanuló érdemjegyeinek átlaga legalább 1,7, akkor 

osztályzata nem lehet elégtelen. Indokolt esetben, pedagógiai megfontolásból, a tanuló javára 

ettől el lehet térni. 

 Az iskolában adható érdemjegyek, osztályzatok: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

 Témazáró dolgozatból naponta 2-nél több nem íratható, az íratás időpontját egy héttel 

előre közölni kell a tanulóval. A dolgozatokat 2 héten belül ki kell javítani. 

 

A szakmai orientációs gyakorlat és a szakmai gyakorlati munka értékelése 

 

A szakmai gyakorlati munka értékelésének alapja, hogy a tanuló a feladatot milyen 

minőségben, mennyi idő alatt készítette el. 

A problémamegoldás szervezését, a folyamat ismeretét, a kooperatív készséget kiemelten 

vesszük figyelembe.  

A közegészségügyi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés 

vizsgálata is az értékelés részét képezi. 

 

Javítóvizsgát tehet, az érvényes oktatási törvények alapján az a tanuló, aki év végén nem 

teljesítette az adott tantárgyi követelményeket. 

 Komplex tantárgy esetén a tanulónak javítóvizsga kötelezettsége csak a sikertelen, 

vagy a nem teljesített tananyagelemre terjed ki. 
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Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli feladatok (házi feladat) elvei és korlátai 

A házi feladatnál alapelv, hogy a tanári magyarázathoz, a feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódjon. A házi feladat az új ismeretek begyakorlását szolgálja, figyelembe véve a 

tanulók teherbíró képességét. A házi feladat érdemjeggyel nem értékelhető, kivéve, ha a 

tanuló önként vállal feladatot (pl. kiselőadás, önálló beszámoló stb.). A házi feladat számon 

kérhető tanórai szóbeli vagy írásbeli feladat formájában. 

 Hétvégére, a tanítási szünetekre több házi feladat nem adható, mint ahogy az egyik 

óráról a másikra normál körülmények között elvárható. 

 

 

3.6.2. A magatartás minősítésének szempontjai 

 

A tanuló magatartását félévkor és év végén a következő osztályzatok valamelyikével 

értékeljük: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). A minősítést megelőzi a tanuló szóbeli 

önértékelése. A minősítésről az osztályfőnök javaslata alapján az osztályban tanító tanárok 

döntenek az osztályozó értekezleten. 

Példás magatartású az a tanuló, aki: 

- a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, 

véleményének megfelelő nyíltságával és példás viselkedésével elősegíti, valamint 

társait is erre ösztönzi, 

- a munkához való hozzáállása példamutató, építő jellegű, 

- betartja a házirendet és társait is erre ösztönzi, 

- tanáraival, szüleivel, tanulótársaival szemben tisztelettudó, udvarias, 

- fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész, 

- az iskola és az osztály által szervezett programokban önként és aktívan vesz részt, 

- szorgalma legalább jó minősítésű, 

- nincs igazolatlan hiányzása, 

- legfeljebb szóbeli osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetése van. 

Jó magatartású az a tanuló, aki: 

- részt vesz a közösség életében, a rábízott feladatokat elvégzi, viselkedése ellen 

általában nincs kifogás, 

- a Házirend szabályait megtartja, 

- tanáraival, szüleivel, tanulótársaival szemben tisztelettudó, udvarias, 

- fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható és pontos, 

- szorgalma legalább változó minősítésű, 

- legfeljebb 3 igazolatlan órája lehet, 

- maximum osztályfőnöki írásbeli intése van. 

Változó magatartású az a tanuló, aki: 

- a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, annak alakítására nincs 

pozitívhatással, viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik a rossz 

magatartási szokásokat leküzdeni, 

- értékrendje nem stabil, ezért magatartási problémák jellemzők a viselkedésére, 

- a Házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt, állandó figyelmeztetésre tartja be, 

- tanáraival, társaival szemben esetenként udvariatlan és nem tisztelettudó, 

- fegyelme ingadozó, munkája pontatlan, 
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- magatartásával zavarja az órai fegyelmet, 

- legfeljebb 10 igazolatlan órája lehet, 

- legfeljebb igazgatói figyelmeztetése van. 

Rossz magatartású az a tanuló, aki: 

- munkájával hátráltatja a közösség fejlődését, viselkedésével rossz példát mutat 

társainak, hibáit nem látja be, 

- közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart ebben és szándékosan árt a 

közösségnek, 

- a Házirendet nem tartja be többszöri figyelmeztetés ellenére sem, 

- tanáraival, társaival szemben tiszteletlen, udvariatlan, 

- fegyelmezetlen, pontatlan, durván beszél, 

- veszélyezteti társai testi épségét, 

- több igazolatlan órája van, 

- legalább igazgatói megrovása van. 

 

 

3.6.3. A szorgalom minősítésének szempontjai 

 

A tanuló szorgalmát félévkor és év végén a következő osztályzatok valamelyikével értékeljük: 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). A minősítést megelőzi a tanuló szóbeli 

önértékelése. A minősítésről az osztályfőnök javaslata alapján az osztályban tanító tanárok 

döntenek az osztályozó értekezleten. 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki: 

- tanulmányi munkája összhangban van képességeivel, 

- igényli tudása bővülését, céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját, 

- munkavégzése pontos, megbízható, 

- a házi feladatokat mindig elkészíti, 

- minden tartárgyban elvégzi a rábízott feladatokat, szívesen vállal többletmunkát, 

- munkavégzése önálló, 

- kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, mindig felkészült, figyel és 

érdeklődik, a tanórai munkában aktívan részt vesz, 

- érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed, 

- egyes iskolai tantárgyakban a tananyag követelményszintjén felüli a teljesítménye 

a többiből átlagos. 

Jó szorgalmú az a tanuló, aki: 

- figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elkészíti, és az órákra felkészül, 

- tanulmányi munkája nem mindig tükrözi a képesség és a szorgalom összhangját, 

- rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát, 

- a házi feladatokat rendszeresen elkészíti, 

- érdeklődése megmarad az iskolai tananyagon belül, 

- a rábízott feladatokat elvégzi, de nem vállal többletmunkát, 

- nem bukott meg egyetlen tantárgyból sem. 

Változó szorgalmú az a tanuló, aki: 
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- tanulmányi munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor azonban 

figyelmetlen, pontatlan, gyenge intenzitású, nem a képességeinek megfelelő, 

- érdektelen, az órai munkában csak időnként vesz részt, 

- a házi feladatokat gyakran nem készíti el, 

- önállótlan, csak utasításokra kezd a munkához, és nem ellenőrzi önmagát; 

- szétszórtság jellemzi, ritkán tud kitartóan figyelni valamire. 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki: 

- munkájára az igénytelenség, hiányosság, felszínesség jellemző, a képességei alatt 

teljesít, 

- fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el, 

- nem törődik a kötelességeivel, nem hajlandó munkavégzésre, 

- a házi feladatokat nem készíti el, 

- érdektelenség és közöny jellemzi, 

- kettő vagy több tantárgyból bukott meg. 

 
 

3.7 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha 

az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen tejesítette. 

 A tanulmányi követelményeket az iskola helyi tanterve és a szakmai programja 

határozza meg. 

 A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó 

vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell 

megállapítani. Osztályozó vizsga a szakképző iskolában szervezett beszámoltató vizsga is.  

 A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Ha a 

tanulmányok alatti vizsgát az iskola szervezi, a vizsgabizottság az iskola pedagógusaiból áll.  

 

A tanuló osztályzatainak megítélése – az évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján - az 

adott tantárgyat tanító pedagógus kompetenciája és felelőssége. 

 A szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás év végi osztályzatát a 

tantárgyi modulok részosztályzatainak átlaga határozza meg. Amennyiben valamelyik 

tantárgyi modul osztályzata elégtelen, akkor a szakmai orientáció és a szakmacsoportos 

alapozó oktatás osztályzata is elégtelen. Javítóvizsgát azonban csak az elégtelenre záródó 

modulból kell tenni. 

 A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó 

napját megelőző harmincadik napig, ill. a megengedettnél nagyobb arányú hiányzás esetén, ha 

a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen, az engedély megadását követő 

három napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 

vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy 

milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül 

továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi 

idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

 A vizsgáztatásra kijelölt intézmény által szervezett független vizsgabizottságnak nem 

lehet tagja az a pedagógus, aki abban az iskolában tanít, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. 

 A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha 
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felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

a 20/2012 EMMI 51§-ban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

Amennyiben iskolaváltás, vagy más típusú osztályba történő átlépés miatt a tanuló az iskola 

helyi tantervében az adott osztályra előírt követelményeket ill. tantárgyat (tantárgyakat) az 

előző évfolyamokon nem teljesítette, ill. az előírt tantárgyat nem tanulta, különbözeti vizsgát 

köteles tenni. Magasabb évfolyamba csak sikeres különbözeti vizsga esetén léphet.  

 

A tanuló minősítéséről és a tantárgyi követelményeknek való megfelelés alapján a magasabb 

évfolyamra lépéséről a nevelőtestület tagjaiból (az osztályban tanító tanárokból) álló 

konferencia dönt. 

 

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 

vizsgabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az 

iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra 

lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként 

szerzett osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként tesz 

eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel. Az az 

iskola pedig, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll – kivéve, ha a tanuló független 

vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról – állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és 

osztályzatait, továbbá dönt – minden esetben – a tanuló magasabb évfolyamra lépésével 

kapcsolatos kérdésekben.  

 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság, a 

beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadó szakértői 

véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról 

– felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, illetve az ehhez 

szükséges pedagógusokról – a szakértői véleményben foglaltak szerint – az az iskola 

gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A közoktatási törvény 120. §-ának 

(1) bekezdésében meghatározottak alapján az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek 

biztosításáról a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő 

tanuló esetén a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadó, sajátos nevelési igényű tanuló 

esetén a fővárosi, megyei utazó szakember hálózat költségvetése terhére kell gondoskodni. 

 

Ha a tanuló a tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül – elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet. 

 Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó 

vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve 

az előírt időpontig nem tette le. 

 Szakmai orientációból és a szakmacsoportos alapozó oktatásból javítóvizsgára 

kötelezett tanuló abból a tantárgyból javít, amelynek osztályzata elégtelen volt. 

 Sikeres javítóvizsga esetén a tanuló teljesítette az előírt tanulmányi követelményeket, 

magasabb évfolyamba léphet. 
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A szakképzési törvény 24.§ (2), (3) bekezdése szerint: 

Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben 

meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében 

gazdálkodó szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gazdálkodó szervezet 

hozzájárulása is szükséges. 

Ha a tanuló mulasztása a 20%-ot eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért 

teljesítménye alapján úgy ítélhető meg, hogy mulasztását a következő tanév megkezdéséig 

pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, az évfolyam 

megismétlésétől el lehet tekinteni. Az ügyben a szakképző iskola nevelőtestülete dönt, a 

gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gazdálkodó szervezet javaslatára. 

 

A szakképző évfolyamba lépés feltételeit az OKJ-ben meghatározott szakképesítéseknél az 

adott szakma szakmai és vizsgakövetelményei (SZVK) tartalmazzák.  

 

Ha a szakközépiskola olyan szakképesítés megszerzésére készít fel, amelyhez szakmai 

alkalmassági követelményeknek kell megfelelni, a tanulót az első szakképzési évfolyamra 

akkor lehet felvenni, átvenni, illetve a továbbhaladását engedélyezni, ha a szakmai 

alkalmassági vizsga követelményeit teljesítette. 

Az iskola a pályaalkalmassági követelményeket és a szakmai alkalmassági vizsga 

követelményeit a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozza. 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének, a tanulói teljesítmény, magatartás és 

szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei, formái 

 

 

Három értékelési funkciót, ezekhez kapcsolódva három értékelési típust különböztetünk meg. 

Helyzetfeltárás  diagnosztikus értékelés 

Célja: információk szerzése a pedagógiai döntések meghozatala előtt; például arról, hogy a 

tanulók milyen képességekkel, ismeretekkel lépnek be a nevelés-oktatás adott szakaszába, 

melyek azok a területek, ahol kiemelkedő, vagy nagyon gyenge teljesítményt nyújtanak. 

Fejlesztés-formálás  formatív értékelés 

Célja: alapvetően a folyamat – a nevelés-oktatás  közbeni információ nyújtás. A tanulási 

nehézségek, problémák feltárását segíti, ezáltal lehetővé teszi az azonnali beavatkozást, 

korrekciót a tanulói teljesítmények javításának érdekében. Másrészről, amennyiben az 

eredmények indokolttá teszik, megerősítő funkciót is ellát. 

Az eredmények megállapítása  szummatív értékelés 

Célja: egy nevelési – oktatási folyamat lezárása. Az ily módon nyert eredmények alapján 

gyakran szelektálják a tanulókat; például, amikor egy bizonyos szint alatti eredménnyel nem 

léphet tovább a tanuló az adott iskolatípusból, illetve az adott képzési szakaszból. 

 Törekszünk arra, hogy a tematikus tanári ellenőrzés formái változatosak legyenek, 

egyaránt jelenjenek meg a szóbeli és az írásbeli ellenőrzés módszerei. 

 Törekszünk arra, hogy a tanulónak minél több szóbeli felelete legyen, amelyet a 

tudásszint mérése mellett a verbális kommunikációs képesség fejlesztésének fontos 

eszközének tartunk. 
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3.8. A tanulók fizikai állapotának felmérése 

 

Évente két alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának 

méréséről. Iskolánk testnevelő tanárai a tanulók fizikai állapotának mérésére a Dr. F. Mérey 

Ildikó által összeállított Hungarofit tesztsort használják. 

 A választott motorikus próbarendszer méri és értékeli a tanulóknál az optimális 

testtömeget és az attól való esetleges eltérést; az aerob kapacitást, amely a 

kardiorespiratórikus rendszer állóképességének legjobb mérőszáma. 

 A vizsgálatot minden olyan egészséges tanulóval elvégeztetjük, aki az iskolai 

testnevelés alól nem kap teljes felmentést. A könnyített-és a gyógytestnevelére utalt tanulók 

általános izomerejének minősítése csak a szakorvos által nem tiltott motorikus próbákban 

elért teljesítmények alapján történik. 

 A test általános izomerejét, erő-állóképességét motorikus próbák alapján értékeljük. 

Általános vizsgálati szempontok: 

a vizsgálat előtt a tanulóval ismertetjük a vizsgálat célját, gyakorlati hasznosságát és az 

elvégzendő feladatot, 

a vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján végezzük el, 

az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján 

történik, 

minden motorikus próba elvégzése előtt általános és speciális bemelegítést végzünk a 

tanulókkal, 

az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül a dinamikus erő 

mérésére alkalmazott próbáknál legalább három kísérleti lehetőséget biztosítunk a tanulóknak, 

melyből a legjobb teljesítmény alapján számítjuk a pontot. 

 

Motorikus próbák: 

1. Aerob állóképesség mérésére – Cooper-teszt (m) 

Az aerob, hosszú távú állóképesség műszer nélküli mérésének, ellenőrzésének egyik 

világszerte elfogadott módszere. 

A Cooper-teszt lényege, hogy 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot teljesítse a tanuló 

futással. 

A próba végrehajtását pulzusméréssel is kiegészítjük, melyet a futás megkezdése előtt, illetve 

a próba befejezése utáni megnyugvási szakaszban, 5 és 10 perc eltelte után mérjük. 

2. Az alsó végtag dinamikus erejének mérésére – helyből távolugrás (m) 

Kiinduló helyzet: a vizsgált tanuló az elugróvonal mögött oldalterpeszben áll úgy, hogy a cipő 

orrával a vonalat nem érinti. 

Feladat: térdhajlítás, majd páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre; talajfogás páros lábbal. 

Értékelés: az ugróvonalra merőlegesen, az utolsó nyom és az elugróvonal közötti legrövidebb 

távolságot mérjük; egy centiméteres pontossággal. 

A bemelegítő ugrásokat követően, a próba során maximum 3 kísérleti lehetőséget adunk a 

tanulóknak, és a legnagyobb eredményét vesszük figyelembe. 

3. A kar-, törzs-, a lábizmok együttes dinamikus erejének mérésére – lökés egy kézzel, az 

ügyesebbik kézzel, 3 kg-os medicinlabdával (m) 

Kiinduló helyzet: a vizsgált tanuló a dobóvonal mögött harántterpeszben áll úgy, hogy a 

lábával nem érinti a vonalat, a testsúlya főleg a hátul lévő lábán van, a tekintete a dobásirány 

felé néz, a tömött labdát a dobókar oldali válla előtt tartja. 

Feladat: a hátul lévő láb nyújtásával, a törzs dobásirányba fordításával, a dobókar 

kinyújtásával, labda kilökése előre, a lehető legnagyobb távolságra. 

Értékelés: a dobóvonal közepe és a tömött labda becsapódása közötti távolságot mérjük. 
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A bemelegítő dobásokat követően, a próba során maximum 3 kísérleti lehetőséget adunk, és a 

legnagyobb dobás eredményét vesszük figyelembe. 

4. A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérésére – fekvőtámaszban karhajlítás és-

nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db) 

Kiinduló helyzet: mellsőfekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak egymástól, a 

kéztámasz előrenéző ujjakkal történik, a törzs egyenes, a térd nyújtott, a láb zárt. 

Feladat: a vizsgált tanuló mellső fekvőtámaszból indulva karhajlítást és nyújtást végez; a 

karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. 

Maximális időtartam: lányok 1,5 perc, fiúk 3 perc. 

5. A vállöv-és a törzsizmok dinamikus erejének mérésére – tömött labdadobás két kézzel, a 

fej fölött hátra (m) 

Kiinduló helyzet: a vizsgált tanuló a dobás irányához képest háttal oldalterpeszben áll fel a 

dobóvonal mögé úgy, hogy a lábával nem érinti a vonalat, a tömött labdát a melle előtt 

könyökben hajlított karral tartja. 

Feladat: a dobó előrehajlítás közben, karnyújtással a labdát a két térde közé lendíti, majd a 

lábak nyújtásával és a törzs felemelésével lendületet szerez, néhány ismétlés után a lábak 

nyújtásával felemeli a törzsét, majd vető mozgással eldobja a labdát a feje fölött hátra felé. 

Értékelés: a dobóvonal közepe és a tömött labda becsapódása közötti távolságot mérjük. 

A bemelegítő dobásokat követően, a próba során maximum 3 kísérleti lehetőséget adunk, és a 

legnagyobb dobás eredményét vesszük figyelembe. 

6. A hátizom erő-állóképességének mérésére hason fekvésből törzsemelés és leengedés 

folyamatosan, kifáradásig (db) 

Kiinduló helyzet: a vizsgált tanuló tornaszőnyegen a hasán fekszik úgy, hogy homlokával és 

behajlított karjaival megérinti a talajt, mindkét tenyere a tarkón van. A hasizom és a farizom 

egyidejű megfeszítésével a medencét középhelyzetben rögzíti a tanuló, és ezt a gyakorlat 

során végig megtartja. 

Feladat: törzs-és tarkóra tett karemelés, majd könyökérintés az áll alatt, ezután törzs-és karok 

leengedésével kiinduló helyzet. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélkül szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. 

Maximális időtartam: 4 perc. 

7. A hasizom erő-állóképességének mérésére – hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, 

folyamatosan, kifáradásig (db) 

Kiinduló helyzet: a vizsgált tanuló tornaszőnyegen a hátán fekszik, és mindkét térdét 90 fokos 

szögben behajlítja, a lábfejeket felteszi a bordásfalra. Mindkét könyöke előre néz, kezeinek 

ujjai a fülkagyló mögött támaszkodnak. 

Feladat: a vizsgált tanuló a nyaki gerinc indításával, a gerincszakaszokat fokozatosan 

felemelve üljön fel úgy, hogy a combokat azonos oldali könyökeivel érintse meg. Ezután a 

derék indításával a gerincszakaszokat fokozatosan leengedve feküdjön vissza. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések 

száma. 

Maximális időtartam: 4 perc. 

A vizsgált tanulókról a mért eredményeket külön e célra készített táblázatban tüntetjük fel 

osztályonként, a hozzájuk tartozó pontokkal együtt. 
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Kiegészítő mérések: 

A kiegészítő méréseket az iskola védőnője végzi el tanév elején és tanév végén. Méri a 

tanulók testmagasságát, testtömegét, vérnyomását, pulzusát, a tricepszredő, a bicepszredő, a 

lapockaredő és a csípőredő vastagságát. 

A mért adatokat az általa vezetett tanulói nyilvántartásban tünteti fel. 

 

 

3.9. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

 

Az intézmény biztosítja a település közoktatási esélyegyenlőségi programjában a rá 

vonatkozó intézkedések megvalósítását. 

 

 Az intézmény különös figyelemmel kíséri az iskolába beíratott halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és 

gyermekjóléti ellátások tekintetében illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, 

szervezetekkel, részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. 

 

 Az intézmény, vezetőjén keresztül, az érzékelt problémák alapján javaslatokat, ajánlásokat 

tesz a fenntartó, illetve a helyi döntéshozók részére az iskolában tanuló halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók esélyegyenlőségének javítása céljából. 

 

Az intézmény belső esélyegyenlőségi monitoring rendszert és szülői/gondviselői panasztételi 

mechanizmust működtet az intézményen belül. A belső monitoring rendszerben rögzíti a 

hátrányos helyzetű tanulók helyzetét érintő legfőbb változásokat, kiemelten vizsgálja jelen 

program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a 

hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. 

 

 Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai 

esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, 

gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. 

Tájékoztatja a fenntartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden 

panasztételről, a panasztételi eljárás lefolytatásába és a vizsgálat eredményének 

megállapításába a fenntartó képviselőjét és a panasztevő felet bevonja. A panasztételi eljárás 

lefolytatásáért és az eljárás eredményéből következő döntések végrehajtásáért az intézmény 

vezetője felel. A panasztételi eljárás eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt 

fogalmazhat meg, melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás 

eredményétől függetlenül a szülő/gondviselő hatósági (Egyenlő bánásmód hatósága) eljárást 

kezdeményezhet, amelyhez az intézmény a panasztételi eljárás dokumentációját biztosítja. 

 

 Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanulók és dolgozók számára, éves munkahelyi 

esélyegyenlőségi tervet fogad el, amelyet rendszeresen vizsgál. 

 

 Az intézmény biztosítja és évente megvizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai 

munkájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba ( kiemelten a pedagógiai 

programba és az intézményi minőségirányítási programba) beépüljenek és érvényesüljenek az 

egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések. A 

stratégiai dokumentumok vizsgálatánál az intézmény az Országos Oktatási Integrációs 

Hálózat által kidolgozott, Útmutató a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált 

nevelésének kialakításához, az IPR alapú tervezéshez és intézményi önértékeléshez” című 

dokumentum ellenőrzőlistájának használja fel. 
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Értékeli és beépíti jelen program ellenőrzése, éves monitoringja során szerzett információkat, 

tapasztalatokat stratégiai programjaiba és a következő oktatási időszak vonatkozásában 

elfogadásra kerülő közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programjába. 

 

Az intézmény biztosítja a pedagógusok felkészítését, felkészültségük értékelését és 

folyamatos továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és 

családi problémák azonosítása, valamint a közoktatási esélyegyenlőség területére. 

 

 

CÉL FELADAT MÓDSZER/ESZKÖ

Z 

FELELŐS GYAKORISÁ

G 

Minden 

intézményi 

dokumentumban 

érvényesüljenek 

az egyenlő 

bánásmódra és 

esélyegyenlőség

re vonatkozó 

kötelezettségek 

és a program 

célkitűzései  

Az 

intézmények 

működését és 

pedagógiai 

munkáját 

meghatározó 

dokumentumok 

ellenőrzése  

Dokumentumelemz

és  

Intézményvezet

ő 

A program 

elfogadása 

után és 

legközelebb a 

dokumentumo

k 

módosításakor  

A folyamatos 

visszacsatolással 

és értékeléssel 

az egyenlő 

bánásmód és 

esélyegyenlőség 

elveinek 

folyamatos 

érvényesítése  

Az értékelés, 

visszacsatolás 

megtervezése  

Munkaterv készítése 

és az ütemezett 

feladatok 

végrehajtása  

Intézményvezet

ő 

Évente  

A 

közalkalmazotti 

kollektíva 

egységesen 

felkészült legyen 

az érintett 

területen  

Továbbképzése

k, konzultációk, 

fórumok 

szervezése, 

önképzés  

Szakemberek 

meghívása  

Intézményvezet

ő 

Évente  

 

3.9.1. Kockázatelemzés  

 

 

Cél konkrét 

szöveges 

megfogalmazása 

Intézkedés 

leírása 

Az intézkedés 

eredményes 

megvalósulásá

nak kockázata 

A kockázat 

következmé

nyének 

súlyossága 

(1-3) 

A 

kockázat 

bekövetke

zésének 

valószínűs

ége  

(1-3) 

A kockázat 

elhárításának, 

kezelésének 

tervezett módja 

Humán erőforrás Módszertani A képzéseken   A pedagógusok 
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fejlesztés, 

módszertani 

megújulás segítése 

Innovatív 

pedagógiai 

módszerek 

alkalmazása a 

HH/HHH tanulók 

felzárkóztatása 

érdekében. 

továbbképzések

en való 

részvétel, 

kompetenciafejl

esztő oktatási 

programcsomag

ok beszerzése és 

a „Jó 

gyakorlatok” 

átvétele 

nagy számban 

résztvevő 

kollégák 

helyettesítése.  

A képzésen 

elsajátított új 

ismeretek 

gyakorlatba 

ültetése, 

hatékony 

alkalmazása. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

képzése ütemterv 

alapján, 

átcsoportosításokka

l. 

Részvétel 

regionális 

műhelyfoglalkozás

okon, hospitálások, 

bemutató órák.  

HHH gyermekek 

szüleinek 

részletes, 

megfelelő 

tájékoztatása a 

nyújtható 

szolgáltatásokról 

Szülő-tanár és 

civil 

kapcsolatok 

mélyítése.  

A szülők 

passzivitása. 

3 2 Megfelelő 

tájékoztatási 

programok 

kidolgozása. 

Kisebbségi 

önkormányzat, civil 

szervezetek 

bevonása. 

- - Az elfogadott 

akcióterv csak 

papíron marad, 

és nem kezdik 

el a 

megvalósítását

.  

3 2 Intézményvezetés 

céltudatos 

hozzáállása, 

határozott, elvszerű 

vezetés a 

megvalósítás 

érdekében.   

Teljes körű 

nyilvántartás 

biztosítása 

Jegyzői 

határozatok, 

hiány esetén 

szülői 

nyilatkozatok 

bekérése.  

Nem jut el az 

információ 

minden érintett 

családhoz, 

vagy nem 

vállalja a 

nyilatkozat 

megtételét. 

2 3 Családok 

tájékoztatása és 

meggyőzése a 

nyilatkozattételről. 

Az SNI 

gyermekek 

integrált nevelés-

oktatás 

feltételeinek 

folyamatos 

biztosítása. 

Az 

intézményben 

biztosítani az 

integrált 

fejlesztés 

személyi és 

tárgyi feltételeit. 

Az SNI 

gyerekek nem 

kapnak 

megfelelő 

ellátást. 

3 2 Költségvetésben 

való tervezés, 

pályázati források 

igénybevétele.  

A HHH 

gyermekek 

nagyobb számban 

kerüljenek be a 

délutáni 

foglakozásokba, 

fejlesztésekbe. 

A fejlesztések 

hatékonyságána

k növelése, 

tanórán kívüli 

elfoglaltságok 

kiszélesítése.  

Nem 

motiváltak a 

tanulók, 

alacsony 

arányban 

vesznek részt a 

foglalkozásoko

n. Emiatt 

stagnálnak 

2 3 Gyerekek mellett a 

szülők motiválása 

is. Olyan szakköri 

kínálatot alakítunk 

ki, hogy felkeltsük 

a HH/HHH tanulók 

érdeklődését. 

Tanulók bevonása a 

tervezésbe.  
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vagy tovább 

romlanak a HH 

és HHH 

tanulók 

mutatói 

(lemorzsolódás

, 

kompetenciam

érések stb.) 

 

 

3.9.2. Monitoring és nyilvánosság 

 

Az intézmény folyamatosan belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos helyzetű 

tanulók helyzetét érintő legfőbb változásokat, melynek keretében kiemelten vizsgálja jelen 

program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. Ezen kívül dokumentálja jelen 

programmal kapcsolatos javaslatokat, melyek a tanulók, a tanulók képviselői, valamint a 

fenntartó részéről kerülnek előterjesztésre. 

 

 Az intézmény - fenntartója felé - biztosítja a program megvalósításával kapcsolatos éves 

esélyegyenlőségi monitoringhoz kapcsolódó adat-és információszolgáltatást, illetve a 

fenntartó által soron kívül igényelt információkat. Az intézmény esélyegyenlőségi 

programjának elkészítéséhez és a monitorozáshoz szükséges adatok és információk 

szolgáltatásáról, valamint az éves monitoring jelentés elkészítéséről az intézmény vezetője 

saját felelősségi körében gondoskodik. Az intézmény az elkészült monitoring jelentéseket a 

fenntartó felé továbbítja. 

 

 

 Jelen  programot érintő éves felülvizsgálati monitoring fő tartalmi elemei: 

 

- A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményi oktatási 

esélyegyenlőségi helyzetének bemutatása.    

- Az intézményt, a hátrányos helyzetű tanulókat érintő programok és tevékenységek, valamint 

az őket érintő főbb intézményi változások bemutatása. 

- Beszámoló a jelen program keretében elfogadott akcióterv végrehajtásáról, az akciótervben 

meghatározott feladatok elvégzéséről. 

- Tájékoztatás a tárgyévben beadott, intézményi esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos 

szülői/gondviselői panaszokról, a panasztételi eljárások eredményeiről.      

- A következő időszakra vonatkozó program alapelveinek és cselekvési irányainak 

meghatározása. 

 

 A nyilvánosság biztosítása: 

 

A fenntartó az intézmény éves monitoring jelentésének rövidített összefoglalóját, valamint 

jelen programot elektronikus formában a saját honlapján közzé teszi. Az intézmény a 

tanulónak, vagy törvényes képviselőjének kérésére jelen programot nyomtatott formában 

kiadja. A programmal kapcsolatos vélemények, javaslatok dokumentálásáért az intézmény 

vezetője felel. 
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Az intézmény az éves monitoring jelentést az intézményi faliújságra, vagy más az intézmény 

területén található nyilvános és jól látható helyre kihelyezi. Az intézmény a monitoring 

jelentést a szülők/gondviselők, illetve az általuk kijelölt, őket képviselő személyek számára 

közvetlenül, nyomtatott formában elérhetővé teszi, észrevételeiket, javaslataikat írásba 

foglalja, azokat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába beépíti. Az 

intézmény az éves monitoring jelentést nyomtatott formában a településen működő oktatási, 

szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek (illetve intézményes partneri körének) 

eljuttatja, észrevételeiket, javaslataikat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi 

programjába beépíti. 

 

A monitoring jelentés kihelyezésével, szülők, gondviselők és a társintézmények. Helyi 

partnerek tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzéséért az intézmény vezetője felel. Az 

intézmény jelen program által meghatározott eljárásaiban a személyes adatok védelméről a 

magasabb szintű jogszabályok, kiadott hivatalos állásfoglalások alapján gondoskodik. A jelen 

programban meghatározott eljárások keretében személyes adat (illetve olyan adat vagy 

információ, amelyből akár közvetett módon az érintett személyre lehet következtetni ) nem 

hozható nyilvánosságra. Az etnikai hovatartozásra, vallási felekezethez tartozásra, szexuális 

orientációra vonatkozó adat csak az érintett személy, illetve szülőjének, gondviselőjének 

írásos nyilatkozata alapján gyűjthető, tartható nyilván az intézmény által. Az éves monitoring 

jelentés nyilvánosan hozzáférhető változatából, bármely személyre, akár közvetett módon is, 

utaló adat és információ kitörlendő. Az intézményi adat-és információkezelés körében a 

személyiségi jogok védelméért az intézmény vezetője, a fenntartói adat – és 

információkezelésért a fenntartó felel. 

 

Az esélyegyenlőségi tervet a szülőknek az első szülői értekezleten ismertetni kell. 

 

CÉL FELADAT MÓDSZER/ 

ESZKÖZ 

FELELŐS GYAKORISÁG 

Az 

eredményesség 

megállapítása  

Az 

intézkedésekhez 

kapcsolt 

indikátoroknak 

való megfelelés 

mértékének 

megállapítása  

Az adatok 

feldolgozása  

Intézményvezető Évente az éves 

beszámolók 

részeként adott 

szempontsor 

alapján  

Minden érintett 

megismerhesse 

a programban 

rögzítettek 

teljesülését  

Az éves 

eredmények 

közzététele  

Intézményi 

fórumok, szülői 

fórum, az 

intézmények 

honlapja és a DÖK  

Intézményvezető Évente egyszer, 

de jelentős 

események 

esetén többször 

is lehet  

 

3.9.3. Konzultáció és visszacsatolás 

 

A program kidolgozása során, az elfogadását megelőzően biztosítjuk a konzultáció és 

véleményformálás lehetőségét a fenntartó, szülők, tanulók és a megvalósításban érintett 

szakmai partnerek képviselőinek bevonásával. A lezajlott konzultációs egyeztetéseken 

született értékes javaslatok a programba kerülnek. A program közben érkező partneri 

észrevételeket –amennyiben nem ütköznek a program alapgondolatával –, a megvalósítás 

során felhasználjuk. 
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3.9.4.  Szankcionálás 

 

Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az évi monitoring, az önértékelés során arra 

derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az intézményünk: 

 

elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külső szakértő bevonásával, 

megállapítja a felelősséget, intézkedési tervet készít. 

 

A közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak a 2003. évi CXXV. törvény Az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról – alapján készültek, így szándékos be 

nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül elbírálásra. 

 

Az intézményi közoktatási esélyegyenlőség megsértését érintő eseteket és panasztételeket az 

intézmény vezetője köteles kivizsgálni a fenntartó képviselőjének és a panasztevőnek, 

továbbá, ha szükséges, független szakértő bevonásával. Az esélyegyenlőség megsértésének 

megállapítása esetén az intézmény köteles az esélyegyenlőséget sértő intézkedést, programot, 

vagy állapotot megszüntetni. Ellenkező esetben a fenntartó köteles az intézménnyel, illetve az 

intézmény vezetőjével szemben saját hatáskörében eljárni. 

 

A jelen programban meghatározott, a fenntartó felelősségi körében jelentkező mulasztások 

esetén a fenntartó mulasztását az illetékes közigazgatási hivatal, vagy más felettes hatóság 

állapíthatja meg, a fenntartóval szemben saját hatáskörében járhat el. 

 

4. Szakképző iskola szakképző programja 
 

Ennek értelmében szakképzés megkezdésére és folytatására iskolai rendszerű szakképzés 

esetén a pedagógiai program részeként kidolgozott szakmai programmal rendelkező, 

nyilvántartásba vett szakképzést folytató intézmény jogosult. A szakképzést folytató 

intézménynek a szakmai képzési programjában meghatározott ütemezés szerint biztosítania 

kell a szakmai képzési program megvalósításához szükséges feltételeket. 

 Az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai elméleti és 

gyakorlati képzéshez szükséges eszköz- és felszerelési jegyzéket a szakképesítésért felelős 

miniszter által rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza.  

 A szakképzést folytató intézmény köteles - a szakmai képzési programon alapuló - 

tájékoztatást nyújtani az érdeklődők számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény, a szakmai képzés nyilvános meghirdetésekor, illetve a képzés során folyamatosan. 

 A szakképzési évfolyamokon a központi programban meghatározott feltételek szerint 

folyik a szakmai vizsgára való felkészítés. A szakmai képzés megkezdésének szükséges 

feltételeit (bemeneti kompetenciák, iskolai előképzettség, szakmai előképzettség, előírt 

gyakorlat, pályaalkalmassági követelmények, szakmai alkalmassági követelmények) a 

szakmai és vizsgakövetelmények II. pontja tartalmazza. 

 A szakképzési évfolyamokon a szakiskola a tanulók számára szakmai elméleti oktatás 

mellett továbbra is biztosít időkeretet a készségfejlesztő, általánosan művelő, illetve a 

szakmai elméleti képzést kiegészítő közismereti képzésre. Ez magában foglalhatja a 

kerettantervi rendeletben meghatározottakon kívül a testnevelést, az anyanyelvi képzést, a 

szakmai számításokat, az informatikát, a tanult szakmához illeszkedő természettudományokat 

és az idegen nyelveket is. 

 A szakképzésben oktatott közismereti tantárgyak tantervét a pedagógiai program 

tartalmazza.  
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4.1. A szakmai képzés elvei, céljai 

 

Iskolarendszerű szakképzésünk elvei: 

 

a társadalmi, gazdasági partnerekben (szülők, tanulók, gazdálkodó szervezetek) nem az iskola 

„külső kritikusait” kell látnunk, hanem az iskola által nyújtott pedagógiai szakmai szolgáltatás 

„ fogyasztóit”, akik a megfelelő érdekegyeztetési folyamat működése esetén az iskola 

legközvetlenebb támogatói, szövetségesei, segítői. 

Az iskola teljes szakképzési rendszere segítse a tanulók elhelyezkedési esélyeinek javítását, 

növelését, akár egy második szakmai végzettség megszerzésével is. 

a konkrét szakképzések megalapozását a szakmacsoportos képzési szerkezettel kell 

biztosítani, segíteni ezáltal a tanulók számára az egyes konkrét szakképzések megválasztását, 

az átjárhatóságot és különböző képzési szintek választását. 

 

Szakképzésünk céljai: 

 

Az európai szakképzési modellhez integrálható, alakítható szakmacsoportos, 

minőségfejlesztésre, belső önfejlődésre képes szakképzés megalapozása, kiművelése, 

további tanulmányokra is képes, a szakmacsoport más szakágának, vagy más szakmacsoport 

szakmájának elsajátítására is alkalmas, a társadalom számára elfogadott, az uniós 

országokban is mobilizálható, a munkaerőpiacon piacképes szakképesítést szerzett 

szakemberek nevelése-képzése, modulokat figyelembe vevő, tantárgyiasított 

kompetenciaalapú képzéssel annak a rugalmasságnak a megteremtése, amely a különböző 

képzési programok, formák, szintek és rendszerek közötti átjárhatóságot biztosítja, többszöri 

pályamódosításra is felkészíti a fiatalokat, a szakmai képzés és szakmai tudás 

versenyképességének növelése, más iskolában végzett fiatalok számára is biztosítani a 

szakmai képzés lehetőségét, a tanulók képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, 

megfelelően állást pályázni, partnerként tárgyalni, majd szakmájukban elhelyezkedni, 

tudásuk, képességeik, készségeik és kompetenciáik megfeleljenek a munkába állásuk idején a 

munkaerőpiac által támasztott elvárásoknak, követelményeknek. 

 
7.2. Az intézmény képzési szerkezete 

 
Az intézmény alapító okirata szerint, két szakmacsoport kimeneti lehetőségeit biztosítja 

 

Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport 

 

NÉPI KÉZMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS - iskolarendszerben  

A szakképesítés azonosító száma: 3421501 

A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves 

Szakképesítések köre: 

Elágazások: 

Azonosítószám: 3421501 

Megnevezés: Faműves, fajátékkészítő 

 

Azonosítószám: 3421501 

Megnevezés: Fazekas 

 

Azonosítószám: 3421501 
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Megnevezés: Kosárfonó és fonottbútor-készítő 

 

Azonosítószám: 3421501 

Megnevezés: Szőnyegszövő 

 

Azonosítószám: 3421501 

Megnevezés: Takács 

 

Azonosítószám: 3421501 

Megnevezés: Nemezkészítő 

 

Azonosítószám: 3421501 

Megnevezés: Népi bőrműves 

 

Informatika szakmacsoport 

 

  Számítógép-szerelő,-karbantartó 

A szakképesítés azonosító száma: 3452302 

 

 

A beiskolázható szakmákat és a felvehető keretszámokat A Klebesberg Intézményfenntartó 

Központ határozata lapján hirdetjük meg, amit közzéteszünk a Pályaválasztási 

Tájékoztatóban, a médiában, helyi hirdetményekben és szórólapokon. 

 

Az iskolában a szakmai képzések kifutó rendszerben a régi OKJ-s központi programok, 

felmenő rendszerben pedig az új OKJ előírásai történik, annak módosítása nélkül. Ez azt 

jelenti, hogy az iskola a központi programban előírtakat valósítja meg, abban előírt 

időtartamban, egy, vagy két éves képzésben, az adott óratervvel, tantárgyakkal, modulokkal 

és óraszámokkal, valamint tantárgyi és szakmai programokkal. A 2013/2014 –es tanévtől 

pedig a 3 éves szakmai képzés kerül bevezetésre felmenő rendszerben. 

 

A munkaerő-piac jól képzett, folyamatos szakmai megújulásra, továbbképzésre képes 

szakképzett munkaerőréteget igényel. Iskolánkban egyrészt olyan fiatalok jelentkeznek, 

akiknek a tanulási képességük gyengébb, ugyanakkor gyakorlatiasak. Olyan szakmák 

bevezetésére, oktatásra kell helyeznünk a hangsúlyt, amelyek főként helyi tanműhelyeinkben 

oktathatók és a térség munkaerő piaci igényeinek is megfelelnek. A tanítási órák minden 

tanuló számára jelentik a képességeik kibontakozását. Kiemelt szerepet biztosítunk a tanulásra 

motiváló hatásoknak, a sikerélmény biztosításának, a személyiség pozitívumainak. 

 

4.3. A beszámíthatóság feltételei 

 

Más intézményből átjelentkezőktől:  

 kérjük az előző iskola évfolyamonkénti modulbeosztását, illetve ha nem 

modulrendszerű az oktatás, a tananyagegységek tantárgyakba való beillesztési 

tematikáját az aktuális évfolyamokban. Ez alapján a teljesített modulokat, 

tananyagegységeket beszámítjuk, a hiányzók teljesítésére különbözeti vizsga 

letételét írjuk elő. 

 beszámítjuk, ha adott modul teljesítését bizonyítványa igazolja, illetve ha 

modulzáró vizsgával rendelkezik. 
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 Érettségi megléte esetében beszámítjuk és a tanuló felmentést kap a 

kommunikáció tantárgy értékelése alól.  

 
Saját intézményen belül: 

 a szakmák között – az egységes alapelvek, koncepciók miatt – az átjárhatóság 

egyszerűbb. A megegyező modulok, tananyagegységek ugyanazon időben 

vannak tanítva, illetve azonos tantárgyakba lettek beillesztve, tehát ha azok 

teljesítve lettek, akkor beszámíthatók. 

 

4.4. Szakiskolai oktatásban foglalkoztatottak  

 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak végzettségi követelményeit a szakiskolai 

oktatásban a 20/2012 EMMI rendelet 144§ szabályozza, mely szerint szakképzési kerettanterv 

szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban az Nkt. 3. mellékletében, továbbá 98-99. §-ában 

foglaltakat a szakképzésről szóló törvény 30-31. §-ában megfogalmazottak szerint a szakmai 

elméleti és gyakorlati tárgyat oktatókkal szembeni követelményekre vonatkozó eltérésekkel 

kell alkalmazni. 

Intézményünkben a tervezett és meghirdetett képzésekhez szükséges személyi feltételek 

egyrészt nevelőtestületünk révén adottak, másrészt bizonyos speciális szakterületi 

képzésekben óraadó szakemberek bevonásával, segítségével oldjuk meg az oktatási, képzési 

feladatokat. 

 
Az intézményben foglalkoztatott szakmai elméleti tanárok és gyakorlati oktatók szaktudásuk, 

folyamatos ön- illetve továbbképzésük, gyakorlati tapasztalataik biztosítékot jelentenek 

képzéseink színvonalát illetően. 

 

Intézményünk tárgyi feltételei lehetővé teszik a színvonalas szakmai képzést. 

Szaktantermeinknél biztosítottak az audiovizuális eszközök napi, folyamatos használata. A 

tervezett és meghirdetett képzéseink elméleti oktatásának eredményességét jól felszerelt 

tanműhelyekben folynak. Az egyes képzési formákhoz kapcsolódóan szemléltető ábrákkal, 

falitáblákkal, makettekkel, modellekkel rendelkezünk. A szakmai gyakorlati oktatásnak 

részben a tanműhelyek, részben pedig (elsősorban a szakiskolai szakképző évfolyamokon) 

külső gazdálkodó szervezetnél, vállalkozóknál lévő tanműhelyek, műhelyek, gyakorlati képző 

helyek biztosítanak helyszínt. 

 

4.5 Szakmai képesítő vizsga 

 
A szakképző évfolyam(ok) követelményeinek teljesítése után a tanulók szakmai vizsgát 

tehetnek, melyet az iskola a 2011-CXC-TV6.§(5)-(6), és 20/2007. (V. 21.) SzMM. rendelet 

alapján köteles szervezni. 

A vizsga, vizsgatevékenység részei: írásbeli, gyakorlati, szóbeli és interaktív 

vizsgatevékenység. A vizsga időpontja a tanév rendjében meghatározott időpont. 

 

A szakmai vizsgán megszerezhető képesítések: 

Alap-szakképesítés: amely meghatározott modulokból épül fel, munkakör ellátására képesít. 

Rész-szakképesítés: egy szakképesítés meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy 

munkakör ellátására képesít. (A teljes szakképesítés egy részét fedi le.) 
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Elágazás: egy szakma különböző ágait jelenti, amelyben bizonyos követelménymodulok 

azonosak, mások csak az elágazásra jellemzők. Egy munkakör ellátására jogosít. 

Ráépülés: egy szakképesítés, rész-szakképesítés vagy elágazás megszerzett moduljaira épül és 

újabb munkakör ellátására jogosít. 

 

Ha a vizsgázó a követelménymodulokat (vagy valamely modult) a vizsgán nem tudja 

teljesíteni, javítóvizsgát tehet. 

 

Az OKJ-ben meghatározott szakképesítésre történő felkészítés akkor szervezhető, ha a 

szakmai tantárgy, tananyagegység (modul) központi programjában (tantervében) foglaltak 

végrehajtása biztosított, illetőleg a képzés során fejlesztéssel biztosítható.  

Iskolánk lehetőségeihez mérten mindent megtesz a személyi és tárgyi feltételek maradéktalan 

teljesítésére. 
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I. Jogszabályi háttér: 

Alkalmazott jogszabályok 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

2. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) 

3. 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról 

II.  A kollégium pedagógiai programjának tartalma: 

1. A kollégium bemutatása 

2. A kollégium nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 

3. A tanulók életrendjének, tanulásának, szabadidejének szervezési-pedagógiai 

elvei 

4. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek és feladatok 

5. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, az 

önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei 

6. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, 

társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve 

7. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és 

sportolási tevékenység szervezésének elvei, 

8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek 

9. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái 

10. A nevelőtanárok szakmai továbbképzése 

11. A kollégiumi nevelői munka dokumentálása 
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A kollégium bemutatása 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégiumot 1992-ben az iskola 

alapításával egy időben hívták életre Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek 

Szakiskolájának Kollégiuma néven. Létjogosultságát a törvényben megfogalmazottak szerint 

az indokolta, hogy az iskolában folyó tanulmányok folytatásához biztosítani kell a feltételeket 

a lakóhelytől távol tanuló tanulók számára, illetve ellátást kell biztosítani azoknak a 

tanulóknak, akiknél a testi-lelki egészséget veszélyeztető, tanulást akadályozó otthoni 

körülmények állnak fenn. A köznevelési feladatot is ellátó intézményegységgel működött 

Ady Endre Általános Művelődési Központ alapító okiratát a Nádudvar Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 246/2012.(XII.17.) számú önkormányzati határozatával módosította. A 

módosítás szerint az Ady Endre Általános Művelődési Központban működő Népi 

Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája és a Kollégium jogszabály erejénél 

fogva 2013. január 01-én állami fenntartásba került, a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ fenntartásába. A fenntartói feladatokat 2013. 01. és 2013. március 21. között 

közvetlenül a Hajdúszoboszlói Tankerület látta el, majd ezt követően a jogszabálynak 

megfelelően átvette a szakiskola fenntartását a megye központú Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete.  

A kollégiumban dolgozók küldetésünknek tekintik az iskolában folyó oktató- nevelő folyamat 

támogatását, megerősítését. Célunk egyrészt az egyén fejlesztése, szakmailag képzett, a 

magyar hagyományokat ismerő, megtartó, érdeklődő, reális önértékeléssel rendelkező, 

környezettudatos ember nevelése, másrészt közösség teremtése, melynek tagjai a felnőtt lét 

szerepeire készülnek. Megtapasztalják a közösség megtartó erejét, személyiségformáló 

hatását, általa képessé válnak az alkalmazkodásra és együttműködésre. 

1.1 A kollégium helyzetértékelése 

Az intézmény adatai 

Az intézmény neve: BSZC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Az intézmény címe: 4181 Nádudvar Fő út 135. 

Telefonszáma:     06-54-480-438 
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Kollégiumunk a 2008/2009-es tanévtől egy modern, új építésű, háromszintes épületben kapott 

helyet.  

Az épület az Európai Uniós normák szerint épült, tűzriasztóval ellátott, megoldott a 

tehermentesítés, a mozgáskorlátozottak fogadása. Az épületben lift és 2 mozgáskorlátozottak 

fogadására alkalmas szoba található. 

Berendezésnél elsődleges volt, hogy tanulóink számára otthonos, lakható életteret alakítsunk 

ki. Szerencsés helyzetben voltunk, hisz az új épületbe új bútorokat vásárolhatunk, a régi 

berendezéséből csak a jó állapotban lévőket helyeztük el az új épületben. 

Iskolánk jellegéből adódóan sok kézműves termék, alkotás került elhelyezésre. A kollégium 

berendezésénél példamutatóan érvényesült az, az iskolánk által vallott nézet, hogy napjaink 

tárgykultúrájába a népi kézművességnek helye van.   

1.2.  A kollégium belső adottságai  

A földszinten kondicionáló szoba, betegszoba kialakítására került sor. Itt kapott helyet az 

iskolai könyvtár is.  Ezen kívül 3 fő fogadására alkalmas vendégszobával rendelkezünk.  

Az első és második szinten 6-6 négyágyas vizesblokkal ellátott szoba van kialakítva a diákok 

számára. Maximális kihasználtság mellett 51 tanuló fogadását tudjuk megoldani. 

Szintenként tanulószobák, tévézők, társalgók, tanári szobák, melegítőkonyhák, valamint az 

első emeleten egy kézműves foglalkoztató szoba adja az életteret.  

Az első emeleti tanulóban informatikai eszközök állnak diákjaink rendelkezésére.  

A kollégium füvesített hátsó udvara kiváló lehetőséget nyújt a szabadidő kulturált 

eltöltéséhez. 

Mivel kollégiumunk nem rendelkezik diákjaink háromszori étkezését biztosítani tudó üzemi 

konyhával, így az étkezést külső helyszínen oldjuk meg. 

A kollégium alapfeladatai mellett (megteremti a tanulás és a szabadidő hasznos eltöltésének 

feltételeit, szállást biztosítása diákjaink számára, kiegészíti az iskolai nevelést-oktatást) egész 

évben nyitott arra, hogy a szabad férőhelyeket szállásként értékesítse, ami plusz bevételt 

jelenthet. Fenntartása Nádudvar Város Önkormányzatához tartozik, így a tanuló időn túli 

kollégiumi férőhelyek értékesítését az önkormányzat szabályozta rendeletében és az 

önkormányzat bonyolítja le.  
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2. A kollégium nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 

2.1. A kollégium nevelési alapelvei, értékei 

A kollégiumi nevelés céljait a kollégiumi nevelőtestület a SWOT analízis módszerével 

határozta meg. 

Alapelvek 

- A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának kiegyensúlyozott és egészséges 

fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése. 

- A tanulás feltételeinek biztosítása, helyes tanulási módszerek kialakítása, a tanulással 

kapcsolatos attitűd javítása, felzárkóztatás, egyéni lehetőségek felszínre hozása, segítség a 

továbbtanuláshoz, bukások csökkentése.  

- A kollégium segít a hátrányok leküzdésében, esélyeket teremt, biztosítja az integrációt, a 

további iskolai tanulmányok sikeres folytatását. 

- A kollégium elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a közösségi együttélést. 

- Otthonos, családias légkör kialakítása, a diákok önállóságának, öntevékenységének 

fejlesztése, a közösséghez való tartozás érzésének kialakítása, hagyományok megőrzése. 

- Ökológiai szemléletmód kialakítása, a tanulók lakókörzetében lévő természeti értékek 

felkutatása, védelme, a kollégium környezetbarát működtetése.  

- Tanulóink ismerjék meg a környékbeli emberek életmódját, kulturális értékeit, Nádudvar 

és szűkebb környéke múltját, nevezetességeit, lakóhelyük értékeit, nemzetünk jeles 

eseményeit, ünnepeit.  

- Egészséges életmódra nevelő sporttevékenységek szervezése, felvilágosítás a 

szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásairól, higiéniai szabályok megismertetése és 

betartatása, biológiai ritmushoz igazodó napirend kialakítása.  

- A szabadidő tartalmas eltöltésének terén sportfoglalkozások kulturális tevékenységek és 

esztétikai érzéket fejlesztő foglalkozások szervezése.  

- A szociális hátránnyal induló, ingerszegény környezetben élő tanulók problémáinak 

megismerése, a hátrányok felszámolására való törekvés, a képességük alatt teljesítők 

részére támogatás, az okok feltárása.  
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- Tanulóink toleranciára, a másság elfogadására való nevelése, az újonnan kollégiumba 

került tanulók beilleszkedésének segítése, kapcsolatteremtő képesség fejlesztése, készség 

kialakítása a másikkal való együttműködésre.  

- Közösségi fórumrendszer, a demokratizmus kiépítése és működtetése, 

teljesítményorientált felfogás erősítése, értékelési technikák működtetése, önállóságra 

nevelés, a helyes önértékelés képességének fejlesztése, melynek bázisa a valós 

teljesítmény. 

- Az általános műveltség terén mutatkozó hiányosságok pótlása, az önfejlesztés 

képességének erősítése.  

- A pályaválasztás segítése terén hiteles információk biztosítása az aktuális 

munkaerőpiacról, a továbbtanulás feltételeiről, lehetőségeiről, foglalkozások, szakmák 

megismertetése.  

- A minőségirányítási rendszer előírásainak való megfelelés a mindennapi munkában, a 

kollégák korrekt teljesítményértékelése, azonosulás az intézményi minőségpolitikával, 

annak megvalósulásának segítése. 

- Az iskolai munka segítése, alkalmazkodás az iskolai munkatervhez, pedagógiai 

elképzelésekhez, azok megvalósításának segítése. 

- A kollégium a céljai elérésének érdekében gyermekközpontú, személyiségközpontú 

környezetet alakít ki, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat. 

A SWOT analízis szerint: 

- erősségnek tekintjük: a következetességet a munkánk során, a kellő szakértelmet, egymás 

közötti kommunikációt, a problémák felszínre kerülnek, a pedagógusok kötelességtudatát, 

a diákok tanulásban való segítését, a szervezettséget, a diákok jól érzik magukat a 

kollégiumban, 

- lehetőségként kínálkozik az eszközrendszer fejlesztése, aktívabb PR tevékenység, a 

klientúra megtartása, pályázati lehetőségek kihasználása, a jelenlegi nevelési filozófia 

megőrzése, továbbgondolása, a „színvonalas” kollégium fenntartása, új nevelési célok 

kitűzése hogy meg tudjunk felelni a változó elvárásoknak. 
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- gyengeségeinkhez soroljuk az információ időnként nehézkes áramlását az iskola és a 

kollégium között, a szülők érdektelenségét, nem egységes az iskola és a kollégium 

jutalmazási rendszere, a tanulási problémák megoldását, 

- veszélyként azonosítjuk a lemorzsolódás növekedését, az oktatáspolitika folyamatos 

változásait, az emberek romló szociális helyzetét, a romló tanulói teljesítményt, szűkülő 

erőforrásokat, a kollégiumi nevelőmunka társadalom általi el nem ismerését, a tanulói 

létszám csökkenését, a térségi helyzet formálódását. 

2.2. A kollégium nevelési céljai 

Céljaink a fentiek tekintetében:  

- A kistelepüléseken élő és a távolabbi lakóhelyekről bejáró, valamint a tanulmányaikat 

helyben folytatni nem tudó, a többszörösen hátrányos helyzetben lévő tanulók segítése, a 

tudáshoz jutás feltételinek megteremtése.  

- Elősegíteni a diákok harmonikus, egészséges fejlődését, személyiségük kibontakoztatását, 

önállóságuk kialakulását. Felkészíteni tanulóinkat a sikeres életpályára. 

- Olyan kollégiumot szeretnénk, ahová szívesen jönnek a diákok és ahol folyamatosan 

biztosított az esztétikus, kultúrált környezet, ami a nyugodt tanuláshoz elengedhetetlen. 

- Olyan PR tevékenységet folytatni, amelynek eredményeképpen a tanulói létszám hosszú 

távon stabil. 

- Folyamatosan megújuló eszközrendszerrel, a szülő és tanuló elvárásainak kielégítése. 

- A kollégiumban dolgozók munkájához minden feltétel biztosítva legyen. 

- Az iskolával való együttműködés szorosabbra fonása, amely a naprakész és teljes körű 

információcserén alapszik, beleértve az iskolai mérések (pl. kompetenciamérés) 

eredményeit is, amelyek ismerete hasznos lehet a kollégiumi tanulók segítésében. 

2.3. A pedagógiai tevékenység ellenőrzése, értékelése 

A kollégium és az iskola közös igazgatású, így a szervezeti struktúra szerint az intézmény 

igazgatója felelős a kollégium működéséért, a feltételek biztosításáért, és a pedagógiai 

tevékenység megvalósításáért.  
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A kollégiumi pedagógusmunka során fontos szempont a következetesség, csak így lehetséges 

az egységes követelményrendszer érvényesítése.  

A tanulók magatartásának, szorgalmának ellenőrzése folyamatos, amit főként a 

csoportvezető-tanárok követnek nyomon, de minden nevelő részt vesz benne a tanulók 

egészét tekintve is.  

A tanulmányi munka ellenőrzése mindennapos. A csoportvezető tanárok feljegyzik az adott 

napon kapott érdemjegyeket, ellenőrzik a házi feladatot.  

Havi rendszerességgel végezzük a tanulmányi munka átfogó, kollégiumi szintű értékelését, a 

magatartással együtt.  

Tantárgyi átlagokat is számolunk, és a bukásra álló tanulókat kötelező korrepetálásra 

kötelezzük.  

A csoportvezető tanárok félévente számolnak be munkájukról az igazgatónak, aki a 

nevelőtanárok munkáját a csoportfoglalkozások hospitálása során, a csoportnaplók, ügyeleti 

napló áttekintésével, a házirend betartásának minőségét személyes tapasztalat alapján 

ellenőrzi. Hasonló módon történik a technikai személyzet munkájának ellenőrzése.  

Az intézmény vezetősége minden héten, előzetes megbeszélés alapján megbeszélést tart az 

elvégzendő feladatokról.  

Mindig értékelésre kerül a tanulmányi munka és a fegyelmi helyzet.  

Tanulóink jutalmazását nevelő szándékkal végezzük. Ez igaz a pozitív és negatív jutalmazásra 

is. Fokozatai a kollégiumi házirendben szabályozottak. 

A szülők a kollégium működése alatt bármikor érdeklődhetnek (telefonon, személyesen) 

gyermekükről. 



 

74 

 

3. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének 

pedagógiai elvei 

3.1. Napirend 

Időpont Tevékenységi forma 

6:00 Ébresztő 

6:00-7:00 Készülődés az iskolába, szobaszemle 

7:00-7:30 Reggeli 

7:30-8:00 Érkezés az iskolába, szabadprogram 

8:00-14:00 Iskolai elfoglaltság 

11:30-12:00 Ebéd 

14:00-15:00 Csoportfoglalkozások, sport egyéb tevékenységek, vendégek 

fogadása, felkészülés a szilenciumra 

15:00-16:40 Szilencium 

16:40-17:00 Szünet 

17:00-17:45 Szilencium 

17:45-18:00 Másnapra pakolás, készülődés a vacsorához 

18:00-18:30 Vacsora 

18:30-19:30 Vendégek fogadás, kimenő (a jogosultak részére), szabad 

foglalkozás 

19:30-21:00 Korrepetálások, csoportfoglalkozás, szabadfoglalkozás, kötelező 

tanulószoba a bukásra állóknak 

21:00-21:30 Szabadfoglalkozás, készülődés a takaródóra, tisztálkodás 

21:30-22:00 Készülődés a takaródóra, tisztálkodás 

22:00 Villanyoltás 
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3.2. A kollégiumi foglalkozások rendje 

A kollégium, igazodva a közoktatási törvény rendelkezéseihez, a nevelési folyamat során a 

tanulói tevékenységeket, annak céljától, jellegétől függően, csoportos és egyéni foglalkozások 

keretében szervezi. 

Tanulást segítő foglalkozások: 

 Szilencium – a napi felkészülést segítő tevékenység, közvetlen tanári irányítással. 

Időpontja: naponta 15.00 – 18.00 

Minden tanulócsoport saját szilenciumi termében tanulással tölti ezt az időt. A részvétel csak 

azon tanulók számára nem kötelező, akiknek a tanulmányi átlaga eléri a 4,3-t, vagy azt 

meghaladja. Ezek a tanulók szabadon szervezhetik meg a tanulásra szánt idejüket, 

szobáikban, vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségekben tanulhatnak (társalgó, tanulószoba 

stb.), a csoportvezető tanárral egyeztetve. 

A tanulmányi átlagokat minden hónapban felülvizsgáljuk, és az aktuális eredmények alapján 

döntünk a következő hónap szabad vagy kötelező szilenciumi részvételéről. 

Azoknak a tanulóknak, akik számára a tanulmányi eredmények nem teszik lehetővé a szabad 

szilenciumot, biztosítunk lehetőséget a hangos tanuláshoz, olyan helyiségben, ahol nem zavar 

másokat. 

 Esti tanulószoba: 19:30-21:00 időszakban valamennyi tárgyból bukásra álló tanulók 

számára biztosítunk tanulási időt. A részvétel a csoportvezető tanár elbírálása alapján 

kötelező vagy nem. Bukásra állónak akkor tekintjük a tanulót, ha az adott tárgyból 

átlaga nem éri el az 1,8-at.  

 Korrepetálás – a szilencium ideje alatt, előtte, illetve utána biztosítunk korrepetálási 

lehetőséget azokból a tárgyakból, amelyekből az iskola biztosít korrepetáló tanárt. 

Ezek a korrepetálások bármely tanuló által igénybe vehetők, a bukásra állók számára viszont 

kötelező. E foglalkozások keretében van lehetőség az egyes tantárgyakból tehetséges tanulók 

további fejlesztésére. 

Felzárkóztató foglalkozásokat a 9. és 10. évfolyam számára szervezünk, lehetőségeinkhez 

képest.  
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A tanulókkal való törődést biztosító foglalkozások: 

o Csoportfoglalkozások 

Ezek keretében elsősorban a tanulócsoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek 

megbeszélése, értékelése történik. 

A csoportfoglalkozások lehetnek a közösség fejlesztését megvalósító és a kollégiumi élet 

szervezésével összefüggő foglalkozások. 

A foglalkozások célja, hogy a tanulók elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos 

ismereteket, a közösségi együttélés normáit, a szociális viselkedés alapvető szabályait, a 

konfliktuskezelő képességet. 

A csoportszintű tematikus foglalkozások időkeretét és tartalmát a Kollégiumok Országos 

Alapprogramja, a 46-2011- OM 2 § alapján határoztuk meg, figyelembe véve a 

helyzetelemzés eredményeit intézményünk regionális szerepét, és a helyi sajátosságokat. 

Az egyes témaköröket tekintve a kollégiumi nevelőtestületünk által elfogadott az alapprogram 

végrehajtásához szükséges csoportfoglalkozások órakerete egy tanévre vonatkozóan a 

következő: 

TÉMAKÖR 
9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 3 2 2 2 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 1 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 2 1 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 2 2 2 1 

Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 
1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 2 2 3 

Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 2 2 
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2 2 2 1 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 

o Szabadon választható kötelező foglalkozások 

Kollégiumunkban már hagyománnyá vált az olyan szakköri szintű foglalkozások szervezése, 

amely az iskolai ismereteken túlmutat, azt kiegészíti, és önmagában is értékes ismereteket 

nyújt. 

A lehetőségeinket figyelembe véve a következő szabadon választható foglalkozásokat 

kínáljuk diákjaink részére: 

Filmklub, testi-lelki egészségünk, vitakör, kézműves esték, egészségügyi ismeretek, kulturális 

programok szervezése 

Ezeket a foglalkozásokat az intézmény költségvetését figyelembe véve tervezzük. Ezek közül 

is választható foglalkozás a kötelezően választottak mellé. Ehhez az intézményvezető 

engedélye szükséges, valamint figyelembe kell venni a házirend ide vonatkozó rendelkezéseit. 

A szabadon választható foglalkozások szervezése a tanév során 

A szabadon választott foglalkozások csak úgy választhatók, hogy nem ütköznek a kötelező 

foglalkozásokkal, illetve nem terhelik túl a tanulókat. 

A foglalkozásokon való részvételi igényüket a tanulók minden tanév szeptember 30-ig írásban 

jelzik az igazgatónak. 

A foglalkozásokon a tanuló részvétele a tanév során kötelező, mulasztani csak megfelelő 

indok alapján lehet, és ezt igazolni kell. 

A szabadidős foglalkozások keretén belül választhatóak még az egészséges életmódot célzó 

sportfoglalkozások is. 
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A kollégiumunkban számos lehetőség nyílik a sportolásra. Rendelkezésünkre áll: kondi-

terem, ping-pong és csocsóasztal, valamint más sporteszközök. 

A sporttevékenységért felelős nevelő rendszeresen szervez különböző bajnokságokat: 

Kézilabda, foci, asztali tenisz, röplabda, tollaslabda, kosárlabda. 

Eszközt nem igénylő sporttevékenység: rendszeres futás, ennek szervezésében segítségünkre 

vannak a gimnáziumi testnevelők is. 

Alkalomszerűen szerveződő csoportos vagy egyéni sportolásra is van mód. 

E kapcsolatok módot adnak kirándulások szervezésére is. Ezek alkalmával a tanulók 

megismerhetik történelmi, kulturális és természeti értékeinket, ugyanakkor erősítik a 

kollégiumi közösséget, szélesítik a tanulók látókörét. 

Kulturális szabadidős foglalkozásnak minősül a városi rendezvényeken való részvétel 

(kiállítások megnyitói, előadások, szakmai fórumok stb.), ahol az érdeklődők szervezetten 

vehetnek részt. 

Igény szerint szervezhető színházlátogatás, sportesemények látogatása, vagy a diákok által 

igényelt egyéb kulturális programok, kollégiumi kirándulás 

A diáktanácsnak a kollégiumvezetővel egyeztetni kell a programok szervezését. 

Szabadidő tartalmas eltöltése 

A kollégiumi pedagógiai tevékenység tervszerű része kell, hogy legyen a szabadidő helyes, 

tartalmas felhasználására való nevelés. Olyan élményszerű, és alkotójellegű tevékenységek 

szervezésére törekszünk, melyek az iskolában elsajátított ismeretekhez is kapcsolódnak.  

A minél változatosabb és színvonalas tevékenységek megszervezése azonban nem jelenti a 

tanulók minden szabad percének betáblázását, inkább az aktív pihenésre szoktatást célozzuk 

meg.  

Ez a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzését is szolgálja, s hozzájárul ahhoz, hogy 

felnőtt korban szokássá váljon a szabadidő igényes és tartalmas eltöltése.  

Mivel a szabadidő kultúrált eltöltésének megszervezése rendkívül szerteágazó, és összetett 

feladat, ezen tevékenységek egyes területein komoly szerephez juthat a diákönkormányzat. A 

kollégium segítséget tud adni a diákoknak a jól szervezett életmód kialakításához, bizonyos 

„szerepekre” való felkészítésben, a kultúrált szórakozási szokások kialakításában. A 

szabadidős foglalkozások módot és lehetőséget nyújtanak az önkiszolgáló képességek 
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fejlesztésére, így a kultúrált magatartásra, étkezésre, testápolásra, háztartási munkára, társas 

kapcsolatokra. Lehetőséget adnak a befogadóképesség fejlesztésére, a jó ízlés kialakítására.  

Az értékközvetítés egyik módja lehet a hagyományápolás, az intézmény és a város kulturális 

rendezvényein való részvétel. A teljes tanévet átfogó programok – elsős avató, mikulás, 

karácsonyi est, farsang disznótor, szalagtűző, ballagás, kulturális vetélkedők – sok lehetőséget 

adnak a diákoknak az önkifejezésre. Mindez remélhetőleg segít abban, hogy diákjaink 

érzelmileg tartalmasabbá, kiegyensúlyozottabbá váljanak.  



 

80 

 

3.3. A kollégiumi tematikus csoportfoglalkozások tartalma 

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 9-12. évfolyam 

– Sajátítsa el és legyen képes alkalmazni a hatékony tanulási technikákat. 

– A tanuló – pedagógus segítségével – legyen képes a számára legalkalmasabb módszereket 

kiválasztani. 

– Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között. 

– Alkalmazza a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket, használja a könyvtárat, 

és a feladatai megoldásához megfelelően tudja kiválasztani a szükséges szakirodalmakat. 

– Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket. 

Programterv 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Időkeret(óra) 3 2 2 2 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- különböző tanulási technikák és módszerek 

alkalmazása 

 

 

 

 

 

- Ismertessük az általánosan elfogadott tanulási 

módszereket, különös tekintettel a közösségben 

történő tanulásra. 

- Ismertessük az alapvető tanulási stílusokat, 

azok sajátosságait, az egyes stílusoknak 

leginkább megfelelő, hatékony tanulási módokat. 

- Gyakoroltassuk az iskolai követelmények 
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- a megszerzett és elsajátított ismeretek 

értelmezése, rendezése 

 

 

 

 

 

- a könyvtárhasználat rendje és módszerei 

teljesítésére felkészítő tanulási technikákat. 

- A gyakorlatban sajátítsa el a tantárgyhoz 

kapcsolódó ismeretek, tartalmi elemek szabatos 

szóbeli és írásbeli megfogalmazását. 

- 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. 

Módszerek: 

Dinamikus olvasás felmérése  

Értő olvasás és olvasási sebesség mérése  

A tanulók saját vagy társuk munkáját értékelik 

Gyakorlás a könyvtárban való eligazodásban 

Szókincsfejlesztő gyakorlat  

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 9-12. évfolyam 

– Lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát. 

– Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morális helytállás 

jelentőségét. 
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– Képes legyen megfelelő erkölcsi választásokra. 

Programterv 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Időkeret (óra) 2 2 2 1 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- erkölcsi érzék kifejlődése és szerepe 

 

- felelősség- és kötelességtudat 

 

- a munka megbecsülése 

 

- mértéktartás, együttérzés, segítőkészség 

- Mutassuk be az embert, mint értékelő és 

erkölcsi lényt. 

- Szerepgyakorlatokon keresztül, a 

drámapedagógia eszközeivel teremtsünk 

összhangot a lelkiismeret szabadsága és a 

személy erkölcsi felelőssége között. 

- Példákon keresztül utaljunk az erkölcsi 

értékek és az erkölcsi érzék kialakításának 

jelentőségére az emberi kapcsolatokban. 

- Irodalmi, történelmi személyiségek életén 

keresztül ismertessük a különböző erkölcsi 

választásokat és ezeket értékeljük. 

- 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. 

Módszerek: 

Beszélgetés, saját példák, tapasztalatok  

Szituációs játékok  

Gyűjtőmunka: könyvtár, internet  
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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 9-12. évfolyam 

– Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket. 

– Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága. 

– Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt. 

– Ismerje országunk és a magyarság nemzeti szimbólumait. 

– Ismerje a magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő személyiségeit. 

– Legyen kellő ismerete a település kultúrtörténetéről, hagyományairól. 

Programterv 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Időkeret (óra) 2 2 2 1 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- közösséghez tartozás, hazaszeretet 

 

- nemzeti, népi kultúránk értékei, 

hagyományai 

 

- a hazánkban élő nemzetiségek kulturális 

szokásai, emlékei, jelene 

 

- nemzetünk kapcsolódása Európához 

- Mutassuk be nemzeti, népi kultúránk 

értékeit, hagyományait. 

- Történeti előadásokon keresztül alakítsunk 

ki pozitív attitűdöt a településhez, az 

országhoz, a nemzethez. 

- Ismertessük általában az Európához és az 

Európai Unióhoz való tartozásunk 

jelentőségét, történeti alapjait. 

- Mutassuk be a közösségi összetartozást 

megalapozó közös értékeket. 

- Ismertessük a nemzeti és az európai 

identitás kapcsolatát. 

- Egyéni témafeldolgozások révén mutassuk 
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be a hazai nemzetiségek kulturális és nyelvi 

sokféleségét. 

Módszerek: 

Városi séta (lakóhelyem népművészeti kincsei, értékei) 

Feltalálók, találmányok, olimpikonok stb. összegyűjtése  

Kiállításon, előadáson való részvétel  

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 9-12. évfolyam 

– Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit (választási rendszer, helyi 

önkormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek stb.). 

– Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben. 

– Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és 

társadalmi célok elérése érdekében. 

– Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a kötelezettségek és a 

jogok gyakorlása során. 

Programterv 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Időkeret (óra) 2 2 2 1 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a demokratikus jogállam felépítése 

 

- a felelős állampolgári magatartás jelentősége 

- Ismertessük a demokratikus jogállam 

működésének alapelveit, az állampolgárság 

fogalmát és az alapvető állampolgári jogokat. 
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- a demokrácia elvei és gyakorlati megvalósulása 

 

- cselekvő állampolgári magatartás és 

törvénytisztelet 

- 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. 

- Tevékenyen vegyen részt a kollégiumi 

diákönkormányzat munkájában, így a 

demokratikus elvek megvalósításában, az önálló 

cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös 

elfogadás elsajátításában. 

Módszerek: 

Beszélgetés a családi, mindennapi szabályokról  

A kollégium legfontosabb dokumentumainak ismertetése  

− Házirend  

− Napirend  

Helyzetgyakorlat néhány konfliktus megismertetésére  

Iskolai tanulmányokra alapozva vita a diktatúrákról  

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 9-12. 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. 
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– 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 9. 10. 11. 12. 

Időkeret( óra) 1 1 1 1 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- az önismeret és társas kapcsolati kultúra 

 

- az empátia és mások elfogadása 

 

- a tudás és tapasztalat jelentősége 

 

- társas kommunikáció 

- Ismertessük az önismeret és a társas 

kapcsolati kultúra meghatározó jellemzőit. 

- A csoport aktív közreműködésével segítsük 

elő a megalapozott önismeret kialakítását. 

- Mutassuk be a kulturált társas kapcsolatok, 

a helyes egyéni és közösségi élet szabályait. 

- Szerepjátékok segítségével alakítsuk ki, 

illetve fejlesszük a 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. 

Módszerek: 

Önjellemzés  

Önismereti játékok  

6. A családi életre nevelés 

A család mint a társadalom alapvető közösségi építőköve különös jelentőséggel bír a fiatalok 

kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében. 

A kollégiumnak éppen ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a 

családi közösségek, értékek megbecsülése. 
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A kamaszkorban kiépülő párkapcsolatoknak is fontos szerepe van a későbbi családi közösség 

kialakításában. 

Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az erkölcsi 

értékek kialakítása döntő jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos szerepe van. 

Fejlesztési követelmények 9-12. 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 9. 10. 11. 12. 

Időkeret(óra) 1 2 2 3 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a család szerepe, jelentősége az egyén életében 

 

- együttműködés és felelősségvállalás a 

családban 

 

- szexuális kultúra 

 

- családtervezés 

 

- konfliktusok a családban 

- 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 családtagokkal való 

kapcsolattartás, együttműködés és támogatásuk 

fontosságát. 

- Mérjük fel, hogy kinek, mit jelent a család, az 

otthon. 

- Szemléltessük a családi munkamegosztást, 

ennek helyét és szerepét a családi közösségben. 

- 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 
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Módszerek: 

A saját otthon bemutatása 

Családi interjú készítése vagy családfa 

Filmvetítés  

Védőnő meghívása  

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 9-12. 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 9. 10. 11. 12. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- egészséges életmód és életvitel 

 

- a sport hatása a lelki egyensúly 

megteremtésében és megőrzésében 

- Ismertessük a rendszeres testmozgás és az 

egészségtudatosság kapcsolatát, az elhízás és a 

korszerű táplálkozás, egészséges életmód és 

életvitel összefüggéseit. 
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- prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

- Ismertessük a káros szenvedélyeket, 

szokásokat, a teljesítménynövelő szerek 

használatának veszélyeit. 

- Mutassuk be és a gyakorlatban alkalmazzuk a 

rendszeres fizikai aktivitás és sport hatását a 

szervezetre. 

- 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. 

Módszerek: 

Képek, adatok feldolgozása, statisztikák bemutatása, saját költségvetés számolása dohányzók 

esetében. A dohányzás rövid és hosszú távú ártalmainak összegyűjtése  

Kulturált alkoholfogyasztás szabályainak összegyűjtése  

Táplálkozási szokások felmérése. Csoportos előzetes gyűjtőmunka, gyors, egészséges étel 

készítése  

Gyűjtőmunka, csoportmunka: a drogok csoportosítása, a szervezetre gyakorolt hatásuk 

bemutatása  

Teljesítménynövelő szerek a testépítésben, sportban - beszélgetés 
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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  9-12. 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 9. 10. 11. 12. 

Időkeret (óra) 2 2 2 1 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás 

 

- önkéntes feladatvállalás másokért 

 

- összetartás és együttérzés 

szolidaritás 

 

- önkéntes feladatvállalás másokért 

 

- összetartás és együttérzés - Ismertessük a 

hátrányos helyzet fogalmát. 

- Példákon keresztül mutassuk be a társadalmi 

felelősségvállalás fontosságát, a másokért érzett 

szolidaritás jelentőségét. 

- Ismertessük, hogy mit jelent fogyatékkal élni. 

- A segítő magatartás kifejlődése érdekében 

szervezzünk olyan diákkört, melyben beteg, idős 

emberek élethelyzetén javíthatunk. 

- Az együttműködés, egymásra figyelés 

képességének kialakítása érdekében 
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élethelyzeteken keresztül mutassuk be az egyéni 

felelősség és a közös felelősségvállalás egymásra 

hatását. 

- Ismertessük a tágabb közösségért (kollégium, 

település) végzett önkéntes munka lehetőségeit és 

jelentőségét. 

Módszerek: 

Életrevalók Filmvetítés - beszélgetés 

Betlehemezés az Idősek Otthonában, Óvodákban 

Internetes gyűjtőmunka: az önkéntesség fajtái, segélyszervezetek 

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 9-12. 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 9. 10. 11. 12. 
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Időkeret (óra) 2 2 2 1 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a természet és az emberi környezet egymásra 

hatása 

 

- természeti erőforrásaink védelme 

 

- ipari termelés és a környezet védelme 

 

- gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan’ 

Ismertessük, és lehetőségeink szerint mutassuk 

be a környezetre káros anyagokat és 

tevékenységeket. 

- Mutassuk be (pl. természetfilm segítségével) az 

ember és természet egészséges együttélését. 

- A gyakorlatban szervezzünk természeti 

környezetet védő tevékenységeket, akciókat. 

- Mutassuk be az újrahasznosítható anyagok 

sokszínű felhasználhatóságát. 

- A tanulók adjanak számot az iskolában tanultak 

felhasználásával arról, hogy miként tudnának 

segíteni környezetük megóvásában. 

- Ismertessük a környezetkímélő életmód 

előnyeit úgy egyéni, mint a közösségre gyakorolt 

hatása alapján. 

Módszerek: 

Képek, grafikonok, előadás  

Filmnézés 

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 9-12. évfolyam 

– Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, ismerje saját 

képességeit. 
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– 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 9. 10. 11. 12. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- tevékenységek és szakmák jellemzői 

 

- különféle életpályák bemutatása 

 

- a munka világa és jellemzői 

 

- továbbtanulási lehetőségek 

- Mutassuk be a különféle szakmákat és a 

betöltésükhöz szükséges képességeket, 

adottságokat, ergonómiai elvárásokat. 

- Önismereti teszt segítségével mérjük fel a 

tanulók személyiségjellemzőit, érdeklődési 

körét és ehhez kapcsolódóan a 

pályaválasztási lehetőségeit. 

- Mutassuk be, milyen pályaválasztási 

dokumentumok léteznek és azok hogyan 

használhatók. 

- Ismertessük és gyakoroltassuk az 

álláskeresés (bemutatkozás, interjú, pályázat 

írás stb.) különböző technikáit. 

- Mutassuk be, hogy a folyamatos tanulás, az 

újabb képzettség megszerzése mennyiben 

segíti a pályamódosítást, és munkanélkülivé 

válás esetén az újbóli elhelyezkedést. 
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Módszerek: 

Önjellemzés, önismereti tesztek  

Pályaorientációs tesztek, játékok.  

Önéletrajz, pályázat írása, motiváció  

Szituációs játékok:  

állásinterjú (viselkedés, öltözködés)  

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 9-12. 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 9. 10. 11. 12. 

Időkeret (óra) 2 2 2 3 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a gazdaság működésének alapjai 

 

- a családi gazdálkodás 

 

- A helyes családi gazdálkodás bemutatása 

különféle családszerkezetben. 

- Példákon keresztül ismertessük, milyen 

problémák adódhatnak a társadalomban a 
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- munka, fogyasztás és gazdálkodás 

 

- pénzkezelés technikái 

 

- vállalkozás és kockázat 

helytelen gazdálkodás miatt és ezek milyen 

következményekkel járnak. 

- 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. 

Módszerek: 

Családi költségvetés készítése  

Kutatómunka: a gazdasági válság 

Saját tapasztalatok feldolgozása, bruttó és nettó jövedelem  

Anyaggyűjtés néhány megtakarítási formáról: lakástakarék pénztár, ifjúsági betétek stb. 

12. Médiatudatosságra nevelés 

A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. 

A diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és 

hagyományos médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. 

A médiatudatosságra nevelés során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakításának 

és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály számára. 

Fejlesztési követelmények 9-12. évfolyam 

– Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához. 

– Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. 

– Ismerje a reklám hatását a fogyasztásra. 

– Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és egyéb 

online média nyújtotta lehetőségeket. 
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– Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és 

felhasználásának szabályait. 

– Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, 

számítógépes játékok) és egyéb veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek. 

Programterv 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Időkeret (óra) 1 1 1 1 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a média társadalmi szerepe 

 

- a reklám és a fogyasztás összefüggése 

 

- a médiatartalmak és a valóság összefüggése 

 

- az internet használatának szabályai, a 

helyes etikai magatartás és felelősség 

 

- a számítógép, az internetfüggőség veszélyei 

- Ismerkedés a hagyományos médiával a 

különféle folyóiratokon, kiadványokon 

keresztül. 

- Az elektronikus médiák (internetes 

ismeretterjesztő oldalak, e-book stb.) 

használatának gyakorlása. 

- Reklámok céljainak, hatásainak bemutatása 

különféle (pozitív és negatív) példákon 

keresztül. 

- Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a 

hagyományos média és az internet használat 

esetében. 

- Gyakoroltassuk különféle ismeretek 

hozzájutásának módjait az internetes keresők 

segítségével. 

- Az adatbiztonság szabályainak, 

megteremtési lehetőségeinek ismertetése. 

- Az internet- és játékfüggőség kóros 

hatásainak bemutatása. 

Módszerek: 

Manipuláció – reklámelemzések 

Személyes beszámolók a közösségi oldalak csapdáiról 

3.4. A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése 
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A kollégium megfelelő színtér arra, hogy elsajátíttassuk a gyermekekkel a helyes tanulási 

módszereket.  

Lényeges feladat az, hogy a kollégiumba bekerülőknél információt szerezzünk az önálló 

tanuláshoz szükséges ismeretekről, képességekről. Pl.: olvasás-megértési gyakorlatok, 

jegyzetelési technikák, könyvtárhasználat, önismeret, helyesírási készség. Ezt az iskolai és 

saját mérések eredményeiből tudjuk megtenni. 

A tanárok szaktárgyi tudások révén segítsék a tanulmányi munkát az elmaradások pótlását. A 

hiányos ismeretekkel, gyengébb képességekkel rendelkező tanulóknál a különböző 

korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások, tanulószobai foglalkozások eredményhez 

vezethetnek.  

A tanulás gyakorlati értéke, értelme legyen mindennapi beszédtéma. A pedagógusok feladata, 

hogy a tanulók megismerjék az iskolázottság és az életmód közötti viszonyt. A tanulás ugyan 

nem szabadon választható tevékenység, de a kíváncsiságban rejlő motivációs lehetőségekre 

építeni lehet. A tanuláshoz kedvet teremtő és ösztönző siker viszonylag kevés ma az 

iskolában. A diákok nagy része elsősorban az osztályzatért tanul és magát az önálló 

ismeretszerzés örömét nem ismeri, nincs igazi érdeklődése, tudásvágya. Éppen ezért nevelési 

feladataink közé tartozik a gyermekek sikervágyának kialakítása és fennmaradásának 

biztosítása. Olyan feladatokat adjunk a gyermekeknek, melyek sikert ígérnek számukra, 

egyúttal minimalizáljuk a tanulók kudarcélményeit.  

A megfelelő szintű tanulási ambíció alapja a reális önismeret. Az önismeret fejlődése 

lényegesen megnöveli a tanulás eredményességét és a személyiség fejlődésének is fontos 

összetevője. 

A hatékony és motiváló tanulás kialakításáért a következőket teheti a kollégium:  

Kiindulási alap a tanuló képessége. A szaktanárokkal, osztályfőnökökkel együtt bemérhető.  

A havi tanulmányi értékelés egyénenként és csoportonként, csoportközösségben történjen. Az 

erőfeszítésen alapuló teljesítményt a közösség előtt értékeljük, dicsérjük.  

A havi tanulmányi értékelést, a 2-3 tizedes javítást már fontos példának tekinteni, ezzel 

ösztönözni a további erőfeszítésre, a szabadszilenciumi határ elérésére, túlteljesítésére. 

Minden diáknak biztosítunk segítséget a tanulásban.  

Fontos szerepe van a szülőknek is, ugyanis ha a szülő szemében érték a tanulás, a gyerek is 

érzi annak fontosságát.  



 

98 

 

Az életvezetés részévé kell válni az állandó önképzésnek. Ebben segítséget a kollégiumi 

pedagógusok nyújtanak. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, amelyek sikert ígérnek számukra:  

internet használata, jegyzetkészítés a könyvtárban.  

A kollégium feladata az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal együttműködve a tehetséges 

tanulók kiválasztása, képességük továbbfejlesztése, tudásuk bővítése érdekében.  
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3.5. Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése 

A kollégiumi nevelés hivatott elősegíteni, hogy a diákokban kialakuljanak az önismeret 

gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai, a mindennapi tevékenység segíti a tanulók 

személyiségfejlődését. 

A kollégium nagy figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták 

közvetítésére, a szociális készségek fejlesztésére. 

A kollégiumi nevelés tartalmát, a követendő szakmai módszertani kultúrát, végső soron 

céljainkat a társadalmi elvárások és az intézmény által ellátandó és felvállalt funkciók alapján 

közelíthetjük meg.  

Mivel a kollégium a szocializációs folyamat aktív színtere, ezért alapvetően fontos az 

általánosan elfogadott társadalmi értékek és normák közvetítése, a tanulók személyiségébe 

való beépülésének segítése.  

Ilyen például a tolerancia, kollégiumi mikro társadalom eleve magában hordozza az elemek 

másságát, értékkülönbözőséget.  

A megmérettetés képessége csak teljesítményorientált nevelési felfogás szerint lehet a 

társadalmi igényeknek megfelelő. A műveltségi hátrányok csökkentése és a tehetséggondozás 

az esélyegyenlőség biztosításával együtt jelenik meg a kollégiumi nevelésben. 

Meghatározó szerepet játszik a pozitív szociális szokások kialakítása. Ezt mindenekelőtt 

olyan kollégiumi életrend kialakításával, működtetésével lehet megvalósítani, amelyben a 

tanulók biztonságban és jól érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatók, 

kiszámíthatók, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvárhatók.  

Fontos a szociális viselkedés alapvető szabályainak elsajátíttatása, a szabálytudat, a döntési 

szabadság és felelősség összhangjának, szerepének, jelentőségének megértése. Lényeges és 

jelentős az érdekérvényesítő képesség, a demokratikus viselkedés szabályainak elsajátíttatása, 

a vitakészség a vitakultúra fejlesztése. Ezen feladatok megoldásában a diákönkormányzatnak 

nagy jelentősége van.  

Az együttélés, a közösségi lét, jó pedagógiai közeget biztosít a segítő életmódra nevelés 

megvalósítására. A helyes viselkedés, magatartás elsajátíttatásának, a szociális képességek 

kiépülésének, kreativitásuk növekedésének elősegítését hordozza magában.  Az együtt 

cselekvés, közös feladatmegoldások, miközben segíti a tanulók egymás közötti kooperációját 

is.  
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Olyan kollégiumot szeretnénk, ahová „hazamegy” a tanuló iskola után, amely jó „család”. 

Szigorúan követel, tudja értékelni a nevelő a jó teljesítményt, következetessége szeretettel 

párosul. Igyekszik többletlehetőséget nyújtani a tudás gyarapításához, érdekes „lakóhely” 

kapcsolatteremtési, kapcsolatépítési lehetőségekkel.  

A társas kapcsolatra vonatkozó értékek: személyes kapcsolatok értéke, a család tisztelete, 

tisztelet a szülők iránt.   

Fontos feladat, hogy megismertessük a diákokkal nemzetünk kultúráját, zenei, irodalmi, 

képzőművészeti, népművészeti értékeit, hagyományait. Ismerni kell a nemzeti, történelmi, 

vallási hagyományokat. (csoportfoglalkozások, ünnepségek, vetélkedők, műsoros estek) 

Feladatunk a diákokat úgy nevelni, hogy érzékenyek legyenek környezetük állapotára, 

minőségére (állandó segítéssel, ellenőrzéssel, példamutatással, bemutatással, az értékek 

hangsúlyozásával.). 
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4. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek és feladatok 

4.1. Egészséges és kultúrált életmód 

Célunk, hogy a kollégisták testben, lélekben egészséges fiatalok legyenek. Ezért Pedagógiai 

Programunkban fontos szerepet kap a rendszeres testedzés iránti igény felkeltése, a 

mozgásigény fenntartása.  

Biztosítani akarjuk a rendszeres testedzést, sportolási lehetőséget a kollégiumban. Fontos 

feladat, hogy minél több kollégistát vonjunk be a sportba, a sportos játékokba, a 

kirándulásokba, természetjárásba. A diákok igénybe vehetik a kollégiumban jól felszerelt 

kondicionáló termet, illetve a kollégium udvarát, ahol kosárlabdázhatnak, focizhatnak.  

A sportolás és a friss levegőn való tartózkodás igényének kialakulása segít a rendszeres 

életvezetés, az egészséges bioritmus kialakításában, a szenvedélybetegségektől való 

elhatárolódásban, a betegségek megelőzésében. A sport segíthet olyan tulajdonságok 

megismerésében, fejlesztésében, mint az egészséges versenyszellem, akarat, alkalmazkodó 

készség, a teljesítmény elismerés, önbizalom. Hozzájárul a tanulók képességeinek 

megismeréséhez, az iskolai szorongások, félelmek feloldásához, a lelki egészség 

megóvásához.  

A sportolás, az egészséges életmódra nevelés hitünk szerint segít a személyiség fejlesztésében 

is.  

A fentiekhez szorosan kapcsolódik a higiénés szokások kialakítása, rögzítése, a mentális 

egészség védelme, a tisztasággal, a tisztálkodással, takarítással kapcsolatos szabályok 

ismerete és betartása.  

Az egészséges életmódra nevelésben nagy hangsúlyt fektetünk az új veszélyek (gyógyszer, 

alkohol, kábítószer) elhárítására, megelőzésére. Nagy segítségre lehet ebben a 

viselkedéskultúra fejlesztése. Ez beépül a csoportfoglalkozások anyagába.  

A legfontosabb témák, illetve területek a következők (ezeket tematikusan szerepeltetjük a 

kötelező foglalkozások témakörében): a kultúrált környezet kialakítása, normális embertársi, 

magatartásformák alakítása, kultúrált viselkedés, beszédmodor, öltözködéskultúra, egymás 

iránti türelem. Mindezt szituációs játékokban, műveltségi, művészeti értékek közvetítése, 

megismertetése keretén belül próbáljuk tolmácsolni.  
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A kulturális értékek befogadásával történő erkölcsi normák alakítása mellett fontos a diákok 

szemléletének, látókörének bővítése, a kritikai gondolkodásmód, ítéletalkotás képességének 

fejlesztése, az értékek becsülésére való nevelés, a fegyelmezettség, pontosság, kitartás, 

rugalmasság kialakítása.  

Ezek elérésében nagy szerepet kap a mindennapi érintkezés, a személyes példamutatás, 

valamint a hagyományaink megélése, a különböző kulturális rendezvényeken való aktív 

részvétel.  

A kollégiumi nevelőtanárok munkáját az egészségnevelés témakörében segíti a kollégiumi 

ápoló is, aki napi 4 órában áll a diákok rendelkezésére. Lehetőséget biztosít egyéni problémák 

megbeszélésére, felvilágosítást ad felmerülő kérdésekről.  

4.2. Környezeti nevelési elvek és feladatok 

A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése. Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet – és benne az emberi 

társadalom – harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a természetet, az épített 

és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai 

erkölcsi megalapozása. 

A környezeti nevelés tartalma – világszerte, így Magyarországon is – kiszélesedett a 

fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. A környezettudatosság a 

XXI. század egyik legkiemelkedőbb célkitűzése. Az erre való nevelés fontossága 

elhanyagolhatatlan, hiszen a jövő generáció mindennapjaiba, alapvető normáiba kell, hogy 

beilleszkedjen. A magyar hagyományok megtanulásával és megélésével környezettudatos, 

nem pocsékló, a természeti adottságokra, annak egységére odafigyelő diákokat nevelhetünk.  

A szelektív hulladékgyűjtés mellett a takarékos energiahasználat éppúgy be kell, hogy épüljön 

a hétköznapjaikba, mint a napirendjük. Ennek érdekében a kollégiumban megvalósul a 

szelektív hulladékgyűjtés, valamint a nagy odafigyeléssel fordulnak a nevelőtanárok az 

energiatakarékos életmód gyakoroltatása felé.  

5. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, 

pályaválasztását, az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei 

A kollégiumnak olyan változatos szervezeti és módszertani megoldásokat kell alkalmazni, 

amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, 
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neveltségi különbségeket kezelni képes. A kollégium feladata a tanulók képességeinek 

felismerése és kibontakozásuk segítése. Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja 

annak esélyét, hogy a választott iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. 

Létrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges 

tanulókat képességei továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében.  

A kollégium - az iskolával együttműködve - valamennyi tanulója számára lehetővé teszi az 

egyes szakmák, hivatkozások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott 

életpályára való felkészülést.  

5.1. A tanulók fejlődése, beilleszkedése  

Lakóhely szerinti megoszlás alapján főleg Hajdú-Bihar megyéből kerülnek ki diákjaink, 

viszont nem egyedi jelenség, hogy a népi kézművesség iránt érdeklődő tanulók távolabbi 

megyékből érkeznek (Bács-Kiskun megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Jász-Nagykun-

Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Pest megye). Fontos feladatnak tekintjük, hogy 

megtartsuk, és tovább bővítsük a beiskolázási kört, a népi kézművesség iránt érdeklődőket az 

egész ország területéről iskolánkba vonzzuk. 

o A helyi szokások megismertetése: házirend, étkezés, tisztálkodás, ruhaneműk 

tisztántartása, szoba- és szekrényrend.  

o A tanulás helye, ideje, módja, fontossága.  

o Tanévkezdés előtt szülői értekezletet tartunk, ahol a szülők találkozhatnak gyermekük 

nevelőtanárával.  

o Az első találkozáskor a gyerek szokásairól, esetleges betegségeiről, 

gyógyszerezéséről, lelki érzékenységéről, a szülők elvárásairól is szó esik.  

A tanulók fejlődése érdekében a kollégiumi nevelőtanár az értékekre, a társadalmi szerepekre 

nevel. Ilyenek:  

o a szülők, testvérek, rokonok szeretete;  

o a szobatársak, osztálytársak, tanárok,  

o a környezetükben élő emberek tisztelete;  

o a hazaszeretet, a környezet megbecsülése.  
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Fontos a felelősségérzet, a felelősségtudat, kötelességérzet kialakulása, fejlesztése. Ezek az 

etikai, világszemléleti értékek az érzelmi élet szempontjából fontosak. Ilyen például az 

illemtudó viselkedés, a tisztesség, az egymáshoz és a felnőttekhez való viszonyulás, a 

türelem, a segítségnyújtás.  

 5.2. Az egészséges életmód értékei, legfontosabb higiénés szokások kialakulása és 

rögzítése  

 A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a 

megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, 

testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer 

megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, 

szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az 

egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium minden részletében 

otthonos, kulturált, esztétikus közegként kíván működni, ahol a tanulók jól érzik magukat, és 

ami egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket.  

 5.3. A természeti értékre nevelés  

 A kollégium környezettudatos szemléletmódra neveli a tanulókat azért, hogy érzékennyé 

váljanak a környezetük állapota iránt, hogy értsék a fenntartható fejlődés fogalmát, továbbá 

hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten 

egyaránt. A természet, a természet kincseinek, a szülőföld környezetének védelme érdekében  

elvárható kötelességek:  

o a levegő, a víz, a talaj tisztaságának megóvása  

o a környezet szennyezőivel szemben fellépés  

o szelektív hulladékgyűjtés  

  5.4. A tehetséggondozást, felzárkóztatást elősegítő elvek és módszerek  

A kollégium olyan változatos szervezeti módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek 

segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, neveltségi 

különbözőséget kezelni képes. Ez a differenciált képességfejlesztés – a valamilyen okból 

lemaradt tanulók felzárkóztatása, valamint a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb 

haladásának biztosítása – szervezetten, az iskolának a kollégiummal együttműködve 
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kialakított programja alapján történik. Az ismeretszerzés mellett az előadókészség és 

vitakészség fejlesztése is előtérbe kerül, valamint az orientációs tevékenység az idegen 

nyelvek felé. 

Ezen kívül a következő szempontok is beépülnek a mindennapi tevékenységbe:  

- ösztönzés a tanulmányi versenyeken való részvételre, 

- továbbtanulás, pályaválasztás segítése, 

 A kézműves mesterségek sajátos jellemzője, hogy egy megkezdett folyamatot, munkát nem 

lehet minden pillanatban befejezetlenül hagyni. Ezt kívánja támogatni a kollégium is 

munkájával és a diákok rendelkezésére álló tér kialakításával. Az épületben található egy 

kézműves foglalkoztató terem, mely a szakiskolában oktatott valamennyi mesterség 

kipróbálására, gyakorlására lehetőséget biztosít.  

 A MÓDSZEREK:  

o háziversenyek  

o önismereti foglalkozások  

o továbbtanulást elősegítő foglalkozások  

o pályaorientáció  

o versenyekre való felkészítés  

o önképző körök kialakítása különböző területeken  

o egyéni és csoportos versenyek, vetélkedők szervezése szakmai és műveltségi 

területeken  

o edzések, sportversenyekre felkészítés, részvétel  

5.5. Az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei  

A kollégiumi élet gyakori problémája, hogy a szülői háztól való elkerülés után a diák úgy 

érzi, hogy magára maradt. E miatt nem tudja elvégezni a feladatait, nem tudja megszervezni a 

napi tevékenységét, majd pánikba, esetleg önsajnálatba esik. Fontos feladatunk tehát az önálló 

életre való felkészítés, a helyes életviteli példák bemutatásával, a rendszeres tevékenységek 

tervezésének, szervezésének segítésével és a tanuló folyamatos ellenőrzésével. A kollégium 

egyik alapfeladata, hogy kezelje a tanulók közötti különbségeket. Lehetőséget teremt a 
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lassúbb tanulóknak a beilleszkedésre, a tanulással kapcsolatos elvárások megismerésére. A 

kollégium tájékozódik a tanulók célkitűzésiről, a szülők elvárásairól, s ennek tükrében segít a 

helyes tanulási módszerek és szokások megismerésében, kialakításában.  

A gyengébb teljesítményt nyújtó tanulók már év elejétől segítséget kapnak. Az egyéni és 

csoportos segítségnyújtás mellett a nyugodt felkészülés lehetőségének a biztosítása az egyik 

legfontosabb szempont (csend és jó légkör a szilenciumon). A szilenciumi időben a tanárok 

segítik a gyengébb tanulók felzárkóztatását, illetve hiányaik pótlását. A szilenciumok után is 

van lehetőség szakkorrepetálásokra, melyet a kollégiumban az erre szakosodott fejlesztő tanár 

lát el.  

A helyes időbeosztás kialakítása és a szülőkkel való kapcsolattartás is hozzásegítheti a 

gyengébb tanulókat a jobb teljesítményhez.  

A több tantárgyból bukásra álló tanulók részére szükségesnek tartjuk a több tanulási idő 

biztosítását, amelyet a tanulmányi eredmények alapján a csoportvezető tanár javasol, s a 

kollégiumvezető hagy jóvá. 

A folyamatos ellenőrzés is hatékony része a folyamatnak. Az iskolai eredmények 

figyelemmel kísérése és a havonkénti tanulmányi átlag készítése segíti a fokozottabb 

odafigyelést a rosszul teljesítőkre.  

A gyengébb tanulóknál fokozottan oda kell figyelni a tanulók önbizalmának növelésére, 

biztonságérzetének fokozására. Ezt a jó teljesítményt nyújtók munkájának elismerésével, 

dicséretével, valamint egyéni beszélgetések formájában a szorongások, félelmek enyhítésével 

lehet elérni. Ugyanakkor az is a feladatunk, hogy a gyengén teljesítő tanulók esetében 

megtaláljuk az okokat, s ezek elemzése után kellő segítséget nyújtsunk a tanulók számára. Ha 

kell, a szülőt is bevonjuk ennek érdekében. 

A továbbtanulást életprogrammá kell alakítani számukra. A kollégium segítséget ad az 

iskolával együttműködve a pályaválasztásban. Tájékozódik közvetlen és közvetett módon a 

tanulók érdeklődéséről, kiemelkedő képességeiről, iskolai és pályaválasztási szándékairól. 

Bővíteni kell a tanulók pályaismereteit.  

Visszajáró volt kollégisták nyújthatnak ebben sok segítséget, a hiteles és lehetséges 

pályaorientációban. A nevelési folyamatban olyan többletinformációt kapjon a diák, amely 

meghaladja a többnyire kevés információval rendelkező szülői ház lehetőségeit.  
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A gyengébb tanulóknál is el kell érni, hogy legyen igénye a művelődésre, az önképzésre és az 

önellenőrzésre.  

A diákok tanulmányaik befejeztével szakmai vizsgát tesznek, írásban és szóban.  

Ezért a tanulók körében el kell érni, hogy rendelkezzen megfelelő kommunikációs készséggel. 

Fontos, hogy a diákok elsajátítsák és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, 

valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. Fejleszteni kell a szóbeli és írásos szakmai 

kommunikációs képességeket. Fel kell készíteni a tanulókat a magyar nyelv kiejtési és 

nyelvhelyességi szabályainak megfelelő használatára, valamint az igényes, hibáktól mentes 

szóbeli és írásbeli nyelvi produktum megalkotására. Ezek fejlesztését a kollégiumban 

kiemelten fontosnak tartjuk. 

A szakiskolai tanulóknál az a cél, hogy lehetőleg bukásmentesen zárják a tanévet, illetve 

zárkózzanak fel a követelményekhez és sikeres szakmai vizsgát tegyenek. 

A tanároknak segítenie kell, hogy a diákok tudásuknak és képességüknek megfelelően 

tanuljanak, illetve akarjanak teljesíteni, s a képességeiknek megfelelő eredménnyel végezzék 

el iskolai tanulmányukat. Ezen felül, ösztönözni kell őket a továbbtanulásra.  

Az ők pályaorientációs segítése (továbbtanulás, munkahely) egyik fontos pontja a nevelői 

tevékenységnek.  

Az állami gondozásban részesülő tanulókat pedig lehetőség szerint segíteni kell mindennemű 

problémáik megoldásában.  

6. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, 

tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve 

6.1 A felzárkóztatás célja és feladatai 

 Alapvető cél a tanulók képességeinek felismerése és kibontakoztatásának segítése. 

Támogatni kell a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítani annak esélyét, hogy a választott 

iskolában eredményesen végezhessék tanulmányaikat. Létre kell hozni a tehetséges tanulók 

kiválasztására szolgáló rendszert, segíteni a tehetséges tanulókat képességeik 

továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében. Lehetővé kell tenni az egyes szakmák, hivatások 

megismertetését, segíteni a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülést. 

Ez irányú tevékenységek: 
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- Egyéni beszélgetések 

- Csoportos beszélgetések. 

- Kapcsolattartás a szülőkkel, az iskolával, a szaktanárokkal 

- A nevelőtanárnak figyelemmel kell kísérnie a tanuló fizikai és pszichés állapotát. 

 A hátrányos helyzetű tanulóknál meg kell szervezni a korrepetálást, segíteni kell őket a 

felzárkóztatásban. 

A felzárkóztatás területei: 

- A tanuló általános iskolai tudásának felmérése, hiányok  pótlása 

- A tanév során a tananyaggal kapcsolatos tudáshiány pótlása. 

- Alkalmi felzárkóztatás, pl. nagydolgozat előtt, vagy ha a tanuló bukásra áll. 

6.2 A tehetséggondozás célja és feladatai 

 Célunk, hogy ne maradjanak rejtve a tanulók adottságai. Ennek érdekében fel kell tárni, 

hogy: 

- részesülnek-e a diákok valamilyen fejlesztésben 

- milyen támogatásra tartanak igényt 

Egyéni fejlesztési terv készítése 

Szükséges a fejlesztés tárgyának megfogalmazása, prioritások felállításával (mit fejlesztünk): 

meglévő képességek, erős és gyenge oldalak, személyiségtulajdonságok, stb. 

Szükséges a támogatás szervezeti formáinak meghatározása (hogyan fejlesszük): 

foglalkozások, programok, anyagi jellegű támogatás. 

Tehetséggondozás: 

Külső segítség keresése, közösség előtti megmutatkozás lehetősége 

Fontos a rendszeres visszajelzés a tanulók teljesítményéről, fejlődéséről. Az értékelésekkor 

(pl. jutalmazási rendszer) kapjon figyelmet az átlagon felüli teljesítmény. A fejlesztés során 

fontos az együttműködés a nevelőknek a testületben, szülőkkel, iskolával, stb. 
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6.3 Társadalmi beilleszkedés segítése 

 A társadalmi beilleszkedés elősegítésében célunk, hogy tanulóink tudatosan készüljenek a 

választott hivatásra, ismerjék az álláskeresés folyamatát, technikáit. 

Ennek megvalósítása érdekében kiemelten foglalkozunk az alábbi területekkel: 

 Pszichés összetevők feltárása, tudatosítása. 

 Reális jövőkép kialakítása. 

 Tudatos felkészítés a választott pályára, hivatásra (pályaismeret). 

 Továbbtanulásra való felkészítés. 

 Tájékozódás a munkaerőpiacon, az álláskeresés folyamata, technikái. 

 Felkészülés az élethosszig tartó tanulásra és esetleges pályamódosításokra. 

A tanulók önálló életkezdésének elősegítése érdekében alapvető feladatunk 

 a hagyományos női és férfi szerepek, 

 a család, mint a társadalom alapvető egysége, 

 a sokoldalúság érdekében folytatott széles tevékenységrepertoár, 

 az egyéni felelősségvállalás jelentőségének megismertetése. 

7. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési 

és sportolási tevékenység szervezésének elvei 

A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 

Kollégiumi vetélkedők: félévente tartott szabadidős program, játékos fejtörők, mozgásos 

feladatok, logikai problémák megoldása, az általános műveltséget fejlesztő kérdések, 

feladatok felvetésével hasznos szabadidős programot jelent a tanulók számára. 

Mikulás ünnepség: nevelőtestület és diáktanács szervezi 

Karácsonyi ünnepség: nevelőtestület és diáktanács szervezi 

Farsang: diáktanács és a nevelőtestület szervezi  

A fentieken kívül szeretnénk tanévenként legalább egy-két alkalommal kirándulást szervezni, 

amelynek során a környék nevezetességeit és kultúráját is megismerhetik diákjaink. 

Ezek a kirándulások segítenek a tanulók mind jobb megismerésében, és jelentősen 

hozzájárulnak személyiségük és tudásuk fejlesztéséhez. 
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A tanév során számos egyéb közösségi rendezvény is szerveződik, szervezhető. Ehhez 

kezdeményezés szükséges, amely után a nevelőtestület és a diákönkormányzat közösen dönt. 

8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység 

Kollégiumunkban arra törekszünk, hogy a tanulóinknak védelmet nyújthassunk az őket 

veszélyeztető, egyre szaporodó, az egészségüket, személyiségüket rontó külső hatások ellen, 

megakadályozzuk a káros szenvedélyek kialakulását, védjük őket a sorozatos akár a családi 

háttér miatt kialakult, akár az iskolai kudarcoktól, megrázkódtatásokról. 

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak célja még: a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden nevelőtanár a 

diákokkal napi beszélgetéssel, a szülőkkel rendszeres kapcsolattartással közreműködik a 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében. 

Megvalósítás: 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és a kollégiumi nevelőtanárok aktívan együttműködnek. 

A nevelőtanárok munkájuk során napi kapcsolatban állnak a diákokkal, a kötetlen 

beszélgetések alkalmával napvilágra kerülnek olyan tényezők, mely negatívan 

befolyásolhatják a személyiségfejlődésüket, döntéseiket. Ezeket az információkat, illetve az 

észlelt problémákat a kollégiumi pedagógus megosztja a gyermek- és ifjúságfelelőssel, így 

segítve munkáját. 

Kollégiumi foglalkozásokon kiemelten foglalkozunk az egészséges életmódra neveléssel, a 

káros szenvedélyek hatásainak következményivel, és a drogfogyasztás megelőzésével. 

A szabadidő-szervezés szerves részét alkotja az ifjúságvédelemnek. Igyekszünk diákjainknak 

biztosítani a feltételeket, hogy a szabad idejüket hasznosan töltsék el, és hogy olyan 

elfoglaltságot találjanak maguknak, ahol lazíthatnak, feszültségüket feloldhatják, ami leköti 

őket, és ahol akár a képességeik fejlődhetnek, és ekkor talán kisebb a valószínűsége annak, 

hogy a káros szenvedélyeknek hódoljanak. 

Hasznos felmérni, hogy a diákoknak milyen igényeik vannak szabadidős tevékenységekkel 

kapcsolatban, ez alapján szervezzük az éves programokat.  

Fontos ifjúságvédelmi feladat a bűnmegelőzés. A gyermekkorú vagy fiatalkorú tanulók 

elkövetővé, illetve bűnözővé válás megelőzése lehet az egyik nagyobb feladatcsoport, illetve 

a sértetté válás lehet a másik feladatcsoport.  
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A diákok nem mindig vannak tisztában a törvényes keretek adta jogokkal és kötelességekkel, 

ezért alapvetően fontos a felvilágosító, ismeretterjesztő munka. 

Fontos feladat az áldozattá válás lehetséges színtereinek és potenciális szereplőinek 

feltérképezése, a megelőzés lehetséges módjainak megtalálása, önvédelmi ismeretek 

elsajátításának lehetősége.  

Az iskolába járás fegyelmének megtartásában nagy figyelemmel leszünk a tanulói 

mulasztásokra, különösen az indokolatlan hiányzások ellenőrzésére. A szülő tájékoztatása 

nem maradhat el. 

9. Az iskolával, partnerekkel és a szülővel való kapcsolattartás és 

együttműködés formái 

A kollégiumban zajló oktató-nevelő munka eredményessége érdekében kapcsolatot tartunk 

fenn külső és belső partnerekkel: 

- a szülőkkel, nevelőszülőkkel 

Hisszük, hogy a kollégiumban eredményes nevelőmunka csak a szülőkkel együttműködve 

érhető el. Ideális esetben a család és a kollégium nevelő munkája egymást erősíti, támogatja. 

Ehhez nélkülözhetetlen, hogy az információáramlás működjön a két fél között.  

A kapcsolattartás történhet személyesen, levélben vagy telefonon. Több olyan rendezvényt is 

szervezünk év közben, melyen lehetősége van a szülőknek is részt venni.  

- az iskolával 

Az iskolával fenntartott kapcsolatot nagyban meghatározza a közös irányítás. Jónak 

mondható, hogy gyakorlatban működik a napi információs csatorna a két intézményegység 

között. Köszönhető ez annak, hogy a nevelőtanárok óraadóként tanítanak az iskolában is. Ez 

segíti a nevelőmunkát, és nagyobb rálátást biztosít az intézményben zajló folyamatokra.  

- Nádudvar város közművelődési intézményeivel 

Diákjaink rendszeresen látogatják a közművelődési egységeket (könyvtárat, művelődési 

központot), és részt vesznek a programjaikon.  

- az alapfokú művészeti iskolával 

Az alapfokú művészeti iskola fogadja, a szakiskola diákjait, a művészeti oktatásban való 

részvétel a szabadidő hasznos eltöltését biztosítja diákjainknak. 

- az étkezést biztosító konyhával 

Az étkezéseket érintő iskolai, kollégiumi programokról rendszeres tájékoztatást kapnak.   
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– gyermekjóléti szolgálatokkal 

A nádudvaron működő pedagógiai szakszolgálat, valamint a családsegítő szolgálattal is 

igyekszik a kollégium kapcsolatot fenntartani. Mivel az itt elhelyezésre kerülő diákok saját 

települési szolgálataikhoz tartoznak, egyénenként kell ezt a kapcsolatot kialakítani.  

- gyermekorvossal 

A kollégiumi védőnő feladata, hogy a gyermekorvos és a kollégium lakói közötti 

kapcsolattartást segítse, koordinálja.  

- rendőrséggel 

Bizonyos esetekben sajnos előfordul, hogy a helyi rendőrkapitánysággal is kapcsolatba kerül 

a kollégiumban dolgozó nevelő, aki elsődlegesen a diákok érdekeit képviseli. 

10. A nevelőtanárok szakmai továbbképzése 

A tanév során a pénzügyi lehetőségek függvényében a nevelőtanárok továbbképzéseken 

vehetnek részt. 

Továbbképzési programmal és beiskolázási tervvel rendelkezik intézményünk, amelyben a 

kollégiumi pedagógusok is szerepelnek.  

Jelentkezésüket a beiskolázási tervbe a helyben szokásos módon kell megtenniük.  

Cél: A kollégium pedagógusai olyan továbbképzésen vegyenek részt, ami munkájukat 

tekintve célirányos és segíti az önképzésüket, motivációt nyújt munkájuk során, hozzájutnak a 

legfrissebb szakmai ismeretekhez, amely a hatékonyabb munka végzésének a feltétele. 

11. A kollégiumi nevelői munka dokumentálása 

- törzskönyv - a felvett tanulókról 

- ügyeleti napló 

- a foglalkozási munkatervek csoportonként 

- szilenciumi naplók csoportonként 

 

 


