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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, meg-
ismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit 
csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 
 

(Szent-Györgyi Albert)
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

1.1. A Pedagógiai program célja, feladata 
 

A Pedagógiai programba foglalt előírások, szabályzók célja biztosítani az iskola törvényes működé-
sét, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, átfogja az iskola minden területét. 
 

A Pedagógiai program legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak, előírásoknak a meghatáro-
zása, amelyek biztosítják az intézmény: 

 törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, 

 céljainak és feladatainak megvalósítását a Házirenddel, valamint a Szervezeti és működési sza-
bályzattal összhangban, 

 oktató-nevelő munkájának maradéktalan és törvényes ellátását, 

 belső rendszabályait, amelyek az iskola autonómiájára, a tanulók művelődéshez való jogára vala-
mint a pedagógus alkotói szabadságára épül. 

 
Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja: 

 hogy tevékenységével a tanulók sokoldalú fejlesztése valósuljon meg a szabályozott és rendsze-
resen ellenőrzött intézményi folyamatok és a törvényi előírások keretei között, 

 hogy partnereinek véleményének, igényeinek figyelembevételével fejlesztjük oktató-nevelő mun-
kánkat, 

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

 hogy a minőségi munkavégzés meglévő elemein túl megfeleljünk a folyamatosan változó kihívá-
soknak, fokozatosan növeljük a hatékonyságot és az eredményességet. Ehhez elengedhetetlen-
nek tartjuk a párbeszédet partnereinkkel, hiszen csak közösen, egymás kölcsönös tisztelete mel-
lett érhetjük el céljainkat. 

 
Az iskola Pedagógiai programja állapítja meg az intézményben folyó oktató-nevelő munkára vonat-

kozó rendelkezéseket, előírásokat az alábbi helyeken: 

 székhelyén: 
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3., 

 tagintézményében: 
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Brózik Dezső Tagintézménye 
4100 Berettyóújfalu, Mátyás u. 1., 

 székhely és bérelt kollégiumban. 
 

1.2. A Pedagógiai programot meghatározó jogszabályok és dokumentumok 
 

Az aláírásokkal hitelesített Pedagógiai program tartalmának érvényesítése, megvalósítása az iskola 
minden pedagógusára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 
 

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Pedagógiai programja az alábbi jogszabályokra épül: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 110/2012.(VI.4) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 
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 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról, 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet, 

 a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről, 

 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről, 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet, 

 a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, 

 a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről, 

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről, 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztve-
vők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet, 

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet. 
 

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Pedagógiai programja az alábbi intézményi dokumentumokra épül: 

 alapító okirat, 

 Házirend, és a  

 Szervezeti és működési szabályzat. 
 

Az iskola 2017. szeptember 1. napjától szervezi meg a nevelő és oktató munkáját e Pedagógiai prog-
ram alapján. 
 

1.3. A Pedagógiai program elfogadásának szabályai, hatályba lépés 
 

A Pedagógiai program tervezetét az iskola igazgatója készíti el, melyet előterjeszt véleményezésre 
az intézményi tanács és a nevelőtestület elé. 
 

Az intézményi tanács és a nevelőtestület véleménye alapján az igazgató az iskolavezetés tagjaival 
együtt véglegesíti a Pedagógiai programot. Az igazgató átadja a Pedagógiai program végleges terveze-
tét megvitatásra, elfogadásra a nevelőtestület részére. A Pedagógiai programot a nevelőtestület fo-
gadja el, az elfogadáshoz a nevelőtestület legalább kétharmadának kell jelen lennie, és abszolút több-
ség szükséges az elfogadáshoz. A Pedagógiai programot az igazgató hagyja jóvá. 
 

A fenntartó egyetértési jogot gyakorol azon rendelkezésekben, amelyek tekintetében rá többletkö-
telezettség hárul. A fenntartónak az egyetértés kialakítására 30 nap áll rendelkezésre. A fenntartó 
egyetértése után a Pedagógiai programot iskola igazgatója hagyja jóvá. 
 

1.4. A Pedagógiai Program módosítása 
 

Az érvényben lévő Pedagógiai programot kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha 

 jogszabályi változások következnek be, 

 az igazgató, a nevelőtestület vagy az intézményi tanács igényt tart erre. 
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A felülvizsgálat illetve módosítási javaslat – indoklással együtt – írásban történik, melyet a kezde-
ményező fél képviselete nyújt be az iskola igazgatójának a nevelőtestület vagy az intézményi tanács 
legalább felének kezdeményezésére. 
 

1.5. A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
 

A Pedagógiai program nyilvánosságra hozataláról az intézmény igazgatója köteles intézkedni. 
 

A Pedagógiai programot az alábbi helyekre kell elhelyezni: 

 titkárság, 

 tanári szoba, 

 könyvtár, 

 irattár, 

 digitális formában az iskolai honlap. 
 

A Pedagógiai programból egy-egy példányt kapnak: 

 fenntartó, 

 az intézmény vezetőségének tagjai. 
 

A Pedagógiai program tanulókra és szülőkre vonatkozó fejezeteinek főbb pontjait minden tanév 
elején ismertetni kell 

 az első osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, 

 az első szülői értekezleten a szülőkkel. 
 

A Pedagógiai programról minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhe-
lyetteseitől, a gyakorlati oktatásvezetőtől, az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban, vagy 
megtekinthető a könyvtárban, nyitvatartási időben. 
 
 

2. AZ ISKOLA KÜLDETÉSE 

 
 

Ön a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium legfontosabb dokumentumát tartja kezében. 
 

A Pedagógiai program az a dokumentum, amely megfogalmazza egy iskola létének legfontosabb 
ismérveit, céljait és azokat a feladatokat, amiket meg kell valósítania ahhoz, hogy a legjobbak közé 
kerülhessen az intézmény. De mit is jelent legjobbnak lenni? 
 

A kérdésre pontos válasz nincs. Nincs, hiszen mindenkinek más és más az értékrendje, más a tanu-
lóknak, más a szülőknek és más az iskolának. Azt szeretnénk, ha minden ide beiratkozó diákunk úgy 
érezné: rang, felelősség és kihívás ebbe az iskolába járni. Azt szeretnénk, ha mi pedagógusok – akik 
egységesen odaállunk e program mögé – bizonyítanánk: a teljesítményközpontúság és a pozitív, támo-
gató légkör nem ellentétei egymásnak.  
 

Programunk segít abban is, hogy mindenkinek világos legyen: mire számíthat nálunk, és mire nem. 
Mi az, amiért dolgozunk, hogyan tesszük ezt, és mik azok a kiemelt nevelési, oktatási, fejlesztési elvekre 
épülő feladatok, amelyeket számon lehet rajtunk kérni, mik azok a területek, amelyeken egyre jobbak 
leszünk. 
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A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Hajdúböszörmény városának egyik leggyorsabban fejlődő, biztos alapokon álló szakképző intézménye. 
Olyan iskola, mely a hagyomány és innováció egyensúlyára épít: büszke a múltjára, s annak vívmányaira 
alapozva mindig nyitott az újra, alakul, formálódik, fejlődik, választ ad a kihívásokra, befogadni képes. 
A klasszikus pedagógiai módszereket az új kompetencia-alapú oktatással s a modern technikai vív-
mányokkal ötvözve elismert, a szűkebb régióban megbecsült gyakorlatorientált szakképzést, vala-
mint az érettségire magas színvonalú felkészítést biztosít tanulóinak. 
 

Névadójának, Széchenyi Istvánnak a szellemiségét szem előtt tartva diákjait a magyar állam te-
vékeny, hasznos állampolgáraivá szeretné nevelni, akik toleránsak, nyitottak, ugyanakkor kritikusak 
a társadalmi folyamatokra. Az idegen nyelvek és kultúrák megismerésével tudatos európai, ill. világ-
polgárrá válhatnak anélkül, hogy elfelejtenék múltjukat, gyökereiket. 
 

Napjaink információs társadalmának rendkívüli ütemben bővülő ismeretanyaga elengedhetetlenné 
teszi az egész életen át tartó tanulásra, a folyamatos képzésre való képesség kialakítását. Az iskola 
olyan tudás és értékrend közvetítését szorgalmazza, amely hatékonyan szolgálja tanulói személyes fej-
lődését, mindazon készségek erősítését, melyek révén képessé válnak új ismeretek befogadására és 
alkotó alkalmazására. Ily módon - a családdal közösen - fontos szerepet vállal abban, hogy a rá bízott 
diákok sikeresen állják meg helyüket az életben, a munka világában. 
 

Az iskola egyik legfőbb értéke a diákok és tanárok összetartozása. Ennek szellemében őszinte, 
becsületes, művelt, dolgos embereket szeretne nevelni, akik hosszú évek múlva is büszkék lesznek arra, 
hogy egykor széchenyis diákok voltak. 
 
 

3. AZ ISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGEI, ALAPFELADATAI 

 
 

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
alaptevékenységébe tartozik: 

 szakközépiskola (új típusú szakiskolai) nevelés-oktatás, 

 szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskolai) nevelés-oktatás, 

 kollégiumi ellátás, 

 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása, 
valamint 

 a felnőttoktatás. 
 

Iskolánk alapfeladatai közé tartozik: 

 szociális hátrányokkal küzdő gyermekeknél a hátrányok kompenzálása, 

 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs fel-
készítése a szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) és szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskolai) 
oktatásban, 

 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált iskolai nevelése-oktatása a tanulási képességet vizs-
gáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján, 

 beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek 
integrált iskolai nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bi-
zottság véleménye vagy a nevelési tanácsadó véleménye alapján, 

 tehetséggondozás szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskolai) és szakközépiskolai (új típusú 
szakiskolai) képzésben, 

 gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás, a fogyatékosság típusa szerint: 
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- mozgásszervi- érzékszervi értelmi, 
- beszédfogyatékos, 
- több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

 hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Programjának működtetése, 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programjának 
működtetése szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) oktatásban. 
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I. Nevelési Program 
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4. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK ÉS ÉRTÉKEINK 

 
 

A Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium-
ban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei olyan értékek, amelyek a társadalmi, gazdasági, 
kulturális létünkben gyökereznek és a várható jövő irányába mutatnak, így támaszt jelenthetnek ahhoz, 
hogy tanítványaink boldog, sikeres felnőttekké váljanak. A korszerű műveltség követelménye áthatja 
az iskolai oktatásunk szinte valamennyi területét. Az egységes követelmények elősegítik a tanítás-ta-
nulás szemléleti egységét, következésképpen a tanulók személyiségének teljes körű fejlődését úgy, 
hogy oktató-nevelő munkánk minden fázisában – a tanulói összetétele alapján is – az esélyegyenlőség 
megteremtésére törekszünk. 
 

Iskolánk ezt a munkát az alábbi kiemelt értékek közvetítésével végzi: 

 Gondolkodás, értelem fejlesztése, 

 Egyéni képességek fejlesztése, 

 Tisztességre, erkölcsre nevelés, 

 Rendre, fegyelemre nevelés, 

 Felelősségérzet kialakítása, 

 A tudás tisztelete, 

 A munka szeretete, 

 Művészeti értékek tisztelete, 

 Nemzeti érzések tisztelete, 

 Európaiság-érzés, 

 Társadalmi beilleszkedés, 

 Egészséges életmód, 

 Anyanyelvi ismeretek oktatása, 

 Idegen nyelv tanítása. 
 

Ezen értékek alapján tanítványainktól elvárjuk, hogy: 

 Stabil ismeretekkel, jó tanulási módszerekkel rendelkezzenek, 

 Képesek legyenek a szükséges információk megszerzésére, kezelésére és feldolgozására, 

 Képesek legyenek önálló problémamegoldásra, 

 Kellő önfegyelemmel és önismerettel rendelkezzenek, 

 Legyen kialakított saját – a társadalmi normákhoz igazodó – értékrendszerük, ismerjék a társa-
dalmi együttélés szabályait, 

 Legyenek önálló életvitelre képesek, 

 Megfelelő szinten kommunikáljanak idegen nyelven, 

 Legyenek nyitottak más kultúrákra és szokásrendszerekre. 
 

Mindezek alapján iskolánk nevelési célja olyan művelt, erkölcsös polgárok nevelése, akik birtokában 
vannak azoknak a személyiségjegyeknek, tudásnak és viselkedésbeli jellemzőknek, amelyek alkalmassá 
teszik őket a társadalomban, a munkaerő-piacon: 

 a kiegyensúlyozott, boldog magánéletre, 

 a civiltársadalom közösségeiben való sikeres helytállásra, együttműködésre, 

 a szakterületén való továbbtanulásra, szakmaváltásra. 

  



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – I. Nevelési Program 

14. 

5. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁNK CÉLRENDSZERE 

 
 

Pedagógiai alapelveink és értékeink alapján az alábbi célokat tűzzük magunk elé: 
1) A fiatalok legyenek nyitottak a klasszikus kultúra iránt, legyenek hajlandók megdolgozni a mű-

vészi élményért és megőrizni azt a klasszikus kultúrkincset, amit az emberiség az évezredek során 
felhalmozott. E szándék akkor vezethet eredményre, ha pedagógusaink tudomásul veszik iskolánk 
ifjúságának „rejtett vonásait”, többek között művészi igényeit, szükségleteit, ízlését, öltözködési 
szokásait. Ellenükre, fentről rájuk erőltetve ugyanis ezen a területen nincs esély az értékek elfo-
gadtatására. 

2) Fontos, elérendő cél, hogy fiataljainkban alakuljon ki a stabil értéktudatra épülő erkölcsi tartás. 
Napjainkban sajnos csak az anyagi javak, a pénz és a személyi érdek körül kikristályosodó érték-
rend dominál. A fiatalok jelentős része ennek alapján fordul el mindattól, ami rövid időn belül és 
látványosan nem térül meg, elsősorban a humán és humanisztikus, az esztétikai, mentálhigiénés 
értékektől. Pedagógiai gyakorlatban a saját értéktudat kialakításához szükséges képességek fej-
lesztésénél a teoretizálásra, moralizálásra, őszinte igazságkeresésre, életkori sajátosságaiknál 
fogva készek a fiatalok. Ezt a fogadókészséget kell kihasználni. 

3) Fontos, hogy a fiatalok képesek legyenek saját állásfoglalás kialakítására és az önálló probléma-
kezelést lehetővé tevő autonómiára. Az autonómia és ezzel együtt az önmegvalósítás igénye leg-
inkább a két alapvető intézmény, a család és az iskola között elégülhet ki. Fontos tehát, hogy a 
fiatalok tudatába mennyire épültek be a családi, illetve az iskolai követelmények. E fontos célfel-
adat elérése szükségessé teszi a család és az iskola jó együttműködését. 

 
Be kell láttatni a fiatalokkal, hogy a dolgok nem csupán történnek velük, ők is felelősek saját sorsu-

kért, életútjukért, személyiségük alakulásáért. A megfelelő én erő kibontakoztatása, a belső kontroll 
kialakítása fontos pedagógiai feladat. Tudatosítani kell az egészségmegőrzés fontosságát, a rendszeres 
testedzést, a megfelelő szintű mentálhigiénés kultúra kialakítását. Ezek mind hozzájárulnak a belső 
egyensúly, a harmónia megteremtéséhez, a testi és lelki egészség megőrzésének kialakításához. 
 

Ennek érdekében céljaink: 
1. Sokoldalú általános műveltség biztosítása korszerű szemlélettel, 
2. Munkaerő-piaci igények kielégítésére alkalmas gyakorlati tudás biztosítása, 
3. Jó kommunikációs készség kialakítása, 
4. Tudományos ismereteken alapuló alkotó gondolkodásra nevelés, 
5. A különféle területeken megmutatkozó tehetség kibontakoztatása, 
6. Egyéni és közösségi emberi értékek kialakítása, 
7. Önmagával és környezetével összhangra törekvő személyiség kialakítása. 
 

Oktató-nevelő munkánk céljainak magvalósítását akkor tekintjük sikeresnek, ha: 

 azok a tanulók, akik eljutnak az érettségi illetve a szakmai vizsgához, minden tantárgyból megfe-
lelnek a követelményeknek, 

 tanulmányaikat szakképző évfolyamon folytatóknak megalapozott, biztos szakmacsoportos isme-
rete, szakma iránti elhivatottsága van, 

 utolsó évfolyam elvégzése után megfelelő szintű általános műveltsége van, 

 tanulmányaikat felsőoktatási intézményben folytatóknak megalapozott készségei, képességei, 
jártasságai legyenek a további tanulmányok végzéséhez, 

 szakmai vizsga után tanulóink a munkaerő-piacon el tudnak helyezkedni szakmájukban, és ott 
megbecsült szakemberként hírnevet szereznek önmaguknak. 
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6. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁNK FELADATRENDSZERE 

 
 

1. Sokoldalú általános műveltség biztosítása korszerű szemlélettel 
 

A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek: 

 Az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztése, 

 Egyéni tanulási utakat biztosítunk a tanulók számára, 

 Felkészítés az érettségi és szakmai vizsgákra, 

 A tanulók továbbtanulásának támogatása, segítése, 

 IKT eszközök készségszintű, feladat-orientált használatának ösztönzése tanórán, tanórán kívül, 

 A pedagógusok szakmai és módszertani ismereteinek bővítése, 
 

2. Munkaerő-piaci igények kielégítésére alkalmas gyakorlati tudás biztosítása 
 

A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek: 

 A helyi tartalmak beépítése a helyi tantervbe és a szakmai programba, 

 A munkába állás támogatása, a szükséges kompetenciák fejlesztése, 

 Kapcsolatok építése a munkaerő-piaci szereplőkkel, 

 A tanulás tanítása minden tantárgy képzési tervébe beépítve, 

 Az önálló ismeretszerzés kifejlesztése, az önállóság, az önértékelés fejlesztése a szakmai képzés-
ben, 

 
3. Jó kommunikációs készség kialakítása 

 
A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek: 

 Kommunikációs készségek kialakítása, folyamatos fejlesztése, 

 Kommunikatív nyelvoktatási módszerek alkalmazása, 
 

4. Tudományos ismereteken alapuló alkotó gondolkodásra nevelés 
 

A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek: 

 Kritikai szemlélet kialakítása, 

 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, 

 A motiváció alkalmazása, az ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása, 

 Az önálló tanulási képességet kialakító programok biztosítása, 

 Prevenciós programok biztosítása, 
 

5. A különféle területeken megmutatkozó tehetség kibontakoztatása 
 

A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek: 

 A tanulók kapjanak önálló, kreatív feladatot, minden szakmai tevékenységükben találkozzanak az 
alkotás örömével, 

 Tehetség kibontakoztatása tanórán kívüli területeken, 

 Önálló tanulás módszereinek alkalmazása, 
 

6. Egyéni és közösségi emberi értékek kialakítása 
 

A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek: 
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 A csoportszerepek gyakorlatban történő megismerése, 

 Az önértékelés fejlesztése, 

 A csoportos tevékenység szabályrendszerének megismerése, 

 A csoportmunka szabályainak elsajátítása, a csoportszerepek jelentőségének ismerete, 

 A tanulók számára egyértelmű és következetes értékelési rendszer alkalmazása, 

 A módszertani megvalósítás során a társas kapcsolatok fejlesztése, 

 Közösségi élmények biztosítása, 

 Az oktatás-nevelés módszertani alkalmazásával sajátítsák el a társakkal való kapcsolattartás sza-
bályait, 

 
7. Önmagával és környezetével összhangra törekvő személyiség kialakítása 

 
A cél megvalósításához szükséges feladatok, tevékenységek: 

 Az iskolai közösségek pedagógusi támogatása, 

 Az osztályfőnöki feladatok pontos meghatározása, 

 A tanórai anyagokban a közösség által teremtett értékek bemutatása, megismerése, 

 A tanuló személyiségének megismerése, 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése, 

 Az egészséges életmódra nevelés, 

 A káros szenvedélyek negatív hatásainak megismertetése, 

 Környezettudatos életmódra nevelés. 
 
 

7. PEDAGÓGIAI MÓDSZEREINK, ESZKÖZEINK ÉS ELJÁRÁSAINK 

 
 

Pedagógiai módszereinket, eszközeinket és eljárásainkat igyekszünk úgy megválasztani, hogy azok 

 igazodjanak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, 

 igazodjanak a pedagógusok személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, 

 igazodjanak a mindenkori szituációkhoz és annak tartalmához, 

 igazodjanak a kompetenciafejlesztés főbb területeihez, azaz 
- személyes kompetencia 

önismeret, önfejlődés igénye, önreflexió, szabálykövető képesség, információ kezelésének 
képessége, 

- kognitív kompetencia 
logikus gondolkodás, összehasonlítás, megkülönböztetés, észlelés, szókincs, kreativitás, fan-
tázia, szövegértés, lényegkiemelés, 

- szociális kompetencia 
empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó képesség, 
kommunikáció. 
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7.1. Általános alkalmazott módszerek, eszközök és eljárások 
 

Kiemelt feladatainkhoz kapcsolódó feladatok, eszközök és eljárások: 
 

Feladatok Eszközök, eljárások 

1. Sokoldalú általános műveltség biztosítása korszerű szemlélettel 

 Az alapkészségek és a kulcskompetenciák fej-
lesztése 

 Felzárkóztató programok 9-10. évfolyamon 

 Egyéni igények alapján korrepetálások szer-
vezése 

 Egyéni tanulási utakat biztosítunk a tanulók 
számára 

 Differenciálás a tanítási órákon 

 Változatos tanítási módszerek alkalmazása 
(projektoktatás, témahetek szervezése, 
komplex instrukciós program) 

 Felkészítés az érettségi és szakmai vizsgákra 

 A tanulók továbbtanulásának támogatása, 
segítése 

 Vizsgafelkészítők tartása az utolsó évfolya-
mon 

 „Kisérettségi” és próbaérettségi vizsgák szer-
vezése, vizsgatapasztalat megszerzése 

 Továbbtanulási tájékoztatók a szülőknek és a 
diákoknak 

 Továbbtanulási operatív segítség a jelentke-
zés teljes időszakában az osztályfőnökök se-
gítségével 

 IKT eszközök készségszintű, feladat-orientált 
használatának ösztönzése tanórán, tanórán 
kívül 

 Szaktanáraink a diákok számára olyan fel-
adatokat jelölnek ki, amelyek számítógép és 
Internet használatot kívánnak 

 Széleskörű Internet hozzáférés biztosítunk a 
tanulók és tanárok számára iskolában, 
könyvárban és kollégiumban 

 A pedagógusok szakmai és módszertani is-
mereteinek bővítése 

 Belső továbbképzések szervezése 

 Külső továbbképzéseken való részvételre ösz-
tönzés 

 Általános műveltség megszerzési lehetőségé-
nek biztosítása 

 Színház, hangverseny, mozi, kiállítások láto-
gatási igényének felkeltése mellett megte-
remtjük az ezeken való részvétel lehetőségét 

2. Munkaerő-piaci igények kielégítésére alkalmas gyakorlati tudás biztosítása 

 A helyi tartalmak beépítése a helyi tantervbe 
és a szakmai programba 

 A munkába állás támogatása, a szükséges 
kompetenciák fejlesztése 

 Partneri kapcsolatok működtetése a régió 
gazdálkodó szervezeteivel, az érdekképvise-
leti intézményekkel 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

 Kapcsolatok építése a munkaerő-piaci sze-
replőkkel 

 A munkába állást segítő-támogató rendszer 
működtetése: álláskeresési technikák, jogi, 
munkajogi ismeretek 

 Pályairányítási, munkavállalási ismeretek be-
építése az oktatási folyamatba 

 Támogató rendszer a tanulási utak biztosítá-
sára 

 Gyár- és üzemlátogatások szervezése, tanulói 
beszámolók készítése 

 A tanulás tanítása minden tantárgy képzési 
tervébe beépítve. 

 Az önálló ismeretszerzés kifejlesztése, az ön-
állóság, az önértékelés fejlesztése a szakmai 
képzésben. 

 Önálló tanulás módszertani alkalmazása az 
oktatásban 

 Az önálló tanulási feladatok alkalmazása, ön-
álló projektfeladatok beépítése az oktatásba 

3. Jó kommunikációs készség kialakítása 

 Kommunikációs készségek kialakítása, folya-
matos fejlesztése 

 Minden tanár feladata, hogy tanóravezetésé-
ben lehetőséget adjon a diákoknak a szóbeli 
megnyilatkozásokra 

 Vitafórumok alkalmazása a tanórákon, véle-
mények ütköztetése és érvelések erősítése ér-
delében 

 Kommunikatív nyelvoktatási módszerek al-
kalmazása 

 Idegen nyelv oktatása magas óraszámban 
szakgimnáziumi képzésben 

 Nyelvvizsga-felkészítők szervezése és tartása 

 Idegen nyelvi projektek, témahetek 

 Külföldi kapcsolatok (Erasmus, Határon Túli 
programok, …) 

4. Tudományos ismereteken alapuló alkotó gondolkodásra nevelés 

 Kritikai szemlélet kialakítása 

 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 Konzekvens értékelési kritériumok szerinti ér-
tékelési rendszer alkalmazása 

 A problémamegoldás algoritmusának alkal-
mazása 

 A motiváció alkalmazása, az ismeretek gya-
korlati alkalmazásának bemutatása 

 A szemléltetés, a gyakorlati alkalmazások az 
elméleti és gyakorlati képzésben. 

 Az önálló tanulási képességet kialakító prog-
ramok biztosítása 

 Tanulásmódszertan tantárgy szakközépis-
kola 9. évfolyamán 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

 Prevenciós programok biztosítása 

 A tanulási és magatartási zavarok kialakulá-
sát megelőző tevékenységek biztosítása tan-
órai, tanórán kívüli foglalkozások keretén be-
lül 

5. A különféle területeken megmutatkozó tehetség kibontakoztatása 

 A tanulók kapjanak önálló, kreatív feladatot, 
minden szakmai tevékenységükben találkoz-
zanak az alkotás örömével 

 Az értékteremtés, az alkotás öröme jelenjen 
meg a szakmai munkában 

 Ismerkedjenek meg a közvetlen és a tágabb 
környezetük szakmai és kulturális értékeivel 

 Tehetség kibontakoztatása tanórán kívüli te-
rületeken 

 Széleskörű szakköri és diákköri kínálatot biz-
tosítunk 

 Tehetségeinket a versenyeken való részvé-
telre ösztönözzük, számukra a versenyeken 
való részvétel lehetőségét megteremtjük 

 Önálló tanulás módszereinek alkalmazása 
 Projektfeladatok, egyéni kutatómunka alkal-

mazása 

 Önálló szakmai portfóliók készítése 

6. Egyéni és közösségi emberi értékek kialakítása 

 A csoportszerepek gyakorlatban történő 
megismerése. 

 Az önértékelés fejlesztése. 

 Egyéni és csoportos feladatok megoldása 
egyértelmű értékelési követelményekkel. 

 A csoportos tevékenység szabályrendszeré-
nek megismerése 

 A csoportmunka szabályainak elsajátítása, a 
csoportszerepek jelentőségének ismerete. 

 Csoportos feladatok megoldása 

 A szakmai képzésben a team-munka követel-
ményeinek szükségessége, gyakorlati ered-
ményessége 

 A tanulók számára egyértelmű és következe-
tes értékelési rendszer alkalmazása. 

 Rendszeres értékelés 

 A fejlesztő értékelés alkalmazása 

 Önismereti foglalkozások a szakmai és az osz-
tályfőnöki órákon 

 A módszertani megvalósítás során a társas 
kapcsolatok fejlesztése 

 A csoportban végzett munka alkalmazása az 
oktatásban és a gyakorlati képzésben 

 A társas érintkezés szabályainak példamuta-
tás útján történő fejlesztése a pedagógusok 
egymással való viszonyán, a pedagógus és a 
tanulók, valamint a szülők kapcsolatán ke-
resztül 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

 Közösségi élmények biztosítása 

 A tanulók közösséghez tartozás élményét az 
iskolai, helyi és nemzeti hagyományok ápolá-
sával erősítjük 

 Támogatjuk a diákok önszerveződését, segít-
jük önkormányzatuk munkáját 

 Az oktatás-nevelés módszertani alkalmazásá-
val sajátítsák el a társakkal való kapcsolattar-
tás szabályait. 

 Csoportmunka, kooperatív tanulásszervezési 
eljárások alkalmazása 

 KIP módszer alkalmazása 

 Vita, mint módszer alkalmazása 

7. Önmagával és környezetével összhangra törekvő személyiség kialakítása 

 Az iskolai közösségek pedagógusi támoga-
tása 

 Az osztályfőnöki feladatok pontos meghatá-
rozása 

 Osztályfőnöki munka kiemelt támogatása 

 A mentori szerep működtetése 

 Iskolai közösségi rendezvények szervezése 

 A tanórai anyagokban a közösség által terem-
tett értékek bemutatása, megismerése 

 Ünnepi megemlékezések szervezése 

 A természet megismerése, osztálykirándulá-
sok, táborok szervezése 

 Iskolai projektnapok, témahetek témáinak ki-
választása 

 A tanuló személyiségének megismerése 

 Egyéni fejlesztési tervek készítése 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató progra-
mok szervezése 

 Önismereti órák tartása, művészeti és kultu-
rális csoportok működtetése, kiállítások ren-
dezése 

 Az egészséges életmódra nevelés 

 A káros szenvedélyek negatív hatásainak 
megismertetése 

 A tantárgyakban megjelenő egészséggel kap-
csolatos tananyagot kiemeljük 

 Egészségnevelési programok szervezése 

 Az egészséget befolyásoló környezeti ténye-
zők felismerésére irányítjuk tanulóink figyel-
mét 

 Sportolási lehetőségek biztosítása a testneve-
lési órákon, más szabadidős programok kere-
tében (edzés, bajnokság) 

 Tudatosítjuk a különböző egészségkárosító 
szerek károsító hatását és használatuk jogi 
kockázatát 

 Rendszeres tömegsportot biztosítunk az isko-
lánkban az iskolai sportkör lehetőségeinek ki-
használásával 

 Mozgósítunk az iskolai, a városi tömegsport 
rendezvényeken való részvételre 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

 Kirándulásokat, kerékpártúrákat, vízi táboro-
kat szervezünk 

 Osztályfőnöki és biológia órákon az egészség-
nevelést a helyi tanterv szerint tanítjuk, beve-
zetjük az egészségnevelés modult 

 Védőnői fogadóórák, mentálhigiénés tanács-
adás aktív igénybevételét szorgalmazzuk 

 Környezettudatos életmódra nevelés 

 A tantárgyakban megjelenő környezettel, 
természettel kapcsolatos tananyagot kiemel-
jük 

 Környezettudatos életmód elemeinek szocia-
lizációját végezzük (pl. hulladékszelekció, ter-
mészetbarát termékek használatára való ösz-
tönzés, természeti környezet védelme, lakó és 
iskolai környezet közös megóvása) 

 ÖKOISKOLA program működtetése 

 

7.2. Speciálisan alkalmazott módszerek, eszközök és eljárások 
 

Az elmúlt tanévek tapasztalatai azt mutatják, hogy iskolánknak szükséges megtalálni azt az új szem-
léletet, oktatási-nevelési módszereket, melyek segítségével a kor társadalmi és gazdasági követelmé-
nyeinek képes megfelelni. Iskolánk elfogadja azt az irányelvet, hogy át kell alakulnia az oktatómunká-
nak, előtérbe kell kerülnie: 
a) a kompetencia alapú oktatásnak, 
b) projektoktatásnak, 
c) témaheteknek, 
d) olyan oktatási módszernek, amely csökkenti a lemorzsolódás mértékét, amelynek következtében 

nagymértékben csökken az igazolatlan hiányzások száma valamint a fegyelmező intézkedések 
száma úgy, hogy a tanulmányi eredmény nő, a munkaerő-piaci sikeres elhelyezkedés biztosabbá 
válik, 

e) kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani az IKT eszközök használatának, minél magasabb arányban 
beépíteni az órai munka, az órai tevékenység menetébe. 

 

7.2.1. Kompetencialapú oktatás 
 

A kompetencia-alapú oktatás célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész 
életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 
 

Célunk a NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások 
alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. A tevékenységet 
úgy valósítjuk meg, hogy az a következő kötelező elemeket tartalmazza: 

 legalább egy témahét megszervezése tanévenként, 

 digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesz-
tése, 

 kompetenciafejlesztő feladatbank alkalmazása az alábbi tantárgyakból: 

 magyar – kommunikáció, 
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 matematika, 

 idegen nyelv, 

 természetismeret, 

 társadalomismeret, 

 tantárgyi kompetenciafejlesztés az előbb megnevezett tantárgyakból, tanévi szinten minden 5-6. 
órában. 

 
A kompetencia-területek bemutatása: 

 
1. Szövegértés-szövegalkotás a magyar órán 

 
A kommunikációval kapcsolatos ismeretek, szabályszerűségek, normák megtanítása és gyakorlása. 

A szövegértés-tanításnak ebben a formában nemcsak célja, hanem módszere is a kommunikáció, hi-
szen a feladatmegoldások, az ellenőrzés, az értékelés folyamatos eszmecserét feltételeznek a tanár és 
a tanulók között. A program a szövegértési képességeket olyan tanulási folyamatban fejleszti, amely a 
tanuló és a pedagógus demokratikus együttműködésére, vitáira, eszmecseréire épül, kommunikatív 
cselekvésekre ösztönöz, önállóságot és kritikai készséget kíván. 
 

Tevékenység-centrikusság: a tanulóknak nem pusztán kérdésekre kell választ találniuk, hanem a 
különböző típusú szövegekkel – akár maguk által elgondolt – műveleteket kell végezniük. 
 

Rendszeresség: a szövegértés-szövegalkotás gyakorlása minden műveltségterület feladata. A fele-
lősség és a fejlesztés egy tantárgyra szűkítése a program hatásvesztését okozza. A mérések nem az 
elsajátított ismeretanyag mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgál-
ják. 
 

Differenciáltság: kívánatos, hogy a foglalkozások megszervezésének alapját az egyéni tempó, ké-
pességek, problémák képezzék. A differenciálás szempontja lehet a tanulók szövegértési, illetve szö-
vegalkotási módja, tempója vagy a szükséges tanári támogatás mértéke. A tanulási folyamat hatékony-
sága nem a tanulócsoport összteljesítményén, hanem az egyes tanulók fejlődésének ütemén mérhető. 
 

Partnerség: a program lehetővé teszi, hogy a pedagógus a munka nagy részében a tanulókkal part-
neri viszonyban, segítő-tanácsadó státusban legyen, ne pedig a hierarchikus tanár-diák kapcsolatot 
képviselje. 

Kutatószemlélet: a program célja, hogy feloldja az olvasási kudarcok által okozott szorongásokat. 
Ennek egyik feltétele a tévedések és a próbálkozások lehetőségének megadása. A kutatószemlélet fon-
tos eleme a kérdésfeltevés. 
  

2. Matematika a matematika órán 
 

A matematika kompetencia a „matematikai tantárgyi ismeretek, a matematika-specifikus készsé-
gek és képességek, általános készségek és képességek, valamint motívumok és attitűdök együttese”: 

 Készségek: számlálás, számolás, becslés, 

 Gondolkodási képességek: rendszerezés, deduktív és induktív következtetés, 

 Kommunikációs képességek: relációszókincs, szövegértés, térlátás, 

 Tudásszerző képességek: problémaérzékenység, megoldás, metakogníció, 

 Tanulási képességek: figyelem, emlékezet. 
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3. Digitális kompetencia 
 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos használatát 
a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: 
információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; to-
vábbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. 
 

A digitális kompetencia részét alkotó, korszerű technológiák elsajátítása elsősorban az informatika 
órán (de nem kizárólag ott) történik. 
 

4. Életpálya-építés kompetencia-terület 
 

Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetősé-
geinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa a sorsát. E tevékenység keretében az egyén élet-
pálya-célokat tűz ki, stratégiákat készít a célok eléréséhez, és a stratégiák szerint a célokat megvaló-
sítja. Az életpálya-építés élethosszig tartó folyamat, melyben a tanulásnak változó jelentőségű, de ál-
landó szerepe van. 
 

7.2.2. A projektoktatás 
 

Egy új pedagógiai szemlélet, mely új pedagógiai módszerekkel dolgozik. Alkalmazása az iskolákban 
rendkívül fontos, mert egyre inkább az ily módon megszerzett tudás lesz használható. Azok, akiknek 
lehetőségük van projektekben való munkára, az iskolán kívüli világban is otthonosabban oldják meg 
problémáikat. A projektmunka nemcsak tanulási technika, pedagógiai módszer, hanem a gyerekek ne-
velésének, személyiségfejlesztésének nagyon hatékony eszköze is. A projekt a pedagógiában sajátos 
tanulási egység, amelyben az egyes tanuló vagy tanulócsoport önállóan sajátítja el a tanagyagot. A 
projekt középpontjában egy probléma, egy téma áll. A projektoktatás a tanulóra, a tanuló olyan cél-
szerű öntevékenységére helyezi a súlyt, amelyet az élettel közvetlen kapcsolatban lévő témák inspirál-
nak. A projektoktatás mindig komplex módon, egy jól meghatározott struktúrát követve szervezi újjá 
a tananyagot. A projekt a tanulók életéhez, élményeihez kapcsolódó problémákból indul ki. Alapul 
szolgálnak a diákok tapasztalatai, képességeik, érdeklődésük. 
 

Az éves munkaterv tartalmazza az adott tanévben tervezett projektek megnevezését, felelősét, 
megvalósításába bevont osztályokat és megvalósításának dátumát. 
 

Szempontok A módszer jellemzői 

A program hangsúlyos 
pontjai 

 Kooperációra képes pedagógus közösség, 

 Valódi tanulóismeret. 

 Tantárgyi tartalmi komplexitás, 

 A zárt oktatási keretek megszüntetése, 

 A hagyományos szervezeti keretek felbontása 

 A szülők bevonása, időkeret felbontása, iskolán kívüli tevékenység  

 A tanulók képességeihez alkalmazkodó módszerek, 

 Értékelés (belső, külső, a tanulók szintjéhez mért), 

 Motiváció 

A tervezés alapja A tanulói érdeklődés felkeltése egy adott probléma, téma iránt 
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Tervezés 

 Téma meghatározása tanulókkal, szülőkkel közösen, 

 Pedagógusi előkészületek: a tartalmi struktúra átgondolása, lehetsé-
ges, szükséges tevékenységek számbavétele, 

 Konkrét tervezés időszaka 

 Logikai rendszer kialakítása, 

 A projekttéma összekapcsolása a tantárgyi tartalmakkal, 

 Feladatterv, időterv készítése, 

 A szükséges eszközök listájának elkészítése, 

 A projektmunka eredményei prezentálási módjának, a projektzáró-
nak a kidolgozása, 

 Az értékelési formák meghatározása (külső, belső) 

A tervet készítő sze-
mély 

Pedagógus, pedagógusok, tanulók, szülők közösen. 

A pedagógus szerepe A pedagógus facilitátor szerepet tölt be a folyamatban. 

A szülőkkel való kap-
csolattartás 

A szülőkkel való kapcsolattartás formáit a folyamatban résztvevők a ter-
vezés időszakában határozzák meg (tevékenységformákba való bekapcso-
lódás, segítségnyújtás, annak formái, a tájékoztatás formái, kapcsolattar-
tás stb. ). 

Az eszközök szerepe A módszer nem igényel speciális eszközöket. 

A tanulás folyamata 

 Oktatási keretek 
o Nem valósítható meg zárt oktatási keretek között. 
o A tanulási folyamat minden szintjén a tanulónak döntő szava 

van, 
o A szülő és az iskola kapcsolata a kölcsönösségen alapul, 

 Célok meghatározása 
o A távlati célok meghatározása a pedagógus feladata, 
o Az aktuális célok meghatározását pedagógus, tanuló, esetleg 

szülő közösen végzi. 

 A tanuló részvétele a folyamatban 
o A tanuló olyan cél érdekében tevékenykedik, ami számára 

vonzó. 
o Olyan tartalommal foglakozhat, amely számára érdekes.  
o Választhat a tanulási formák közül (egyéni, páros, csoportos 

stb.). 
o Nem az a célja, hogy a folyamat végére a külső követelmények-

nek eleget tegyen, hanem belső motivációra épülő ismeretelsa-
játítási folyamaton megy át képességeihez, adottságaihoz vá-
lasztott technikákkal. A kitűzött cél saját képességeihez mért, 
számára elérhető. 

 Értékelés 
o Nem minősít, hanem az egyéni szinthez mér. 

 

7.2.3. Témahét 
 

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor az adott tárgy-
kört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíne-
ken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök se-
gítségével dolgozzák fel. Az évfolyam szintű tanulásszervezés a hagyományostól eltérő csoportalkotási 
módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés szempontjából hatékonyan épülnek egymásra az 



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – I. Nevelési Program 

25. 

alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozások és az egyes részterületekhez kötődő, kuta-
tást és alkotó tevékenységet biztosító választható programok. Az intézmény pedagógiai programjába 
rendszerszerűen beépített témahetek egy-egy kulcstéma integrált, a kereszttantervi szempontokat ér-
vényesítő feldolgozására alkalmasak. 
 

Az éves munkaterv tartalmazza az adott tanévben tervezett témahetek megnevezését, felelősét, 
megvalósításába bevont osztályokat és megvalósításának dátumát. 
 

Szempontok A módszer jellemzői 

A program hangsúlyos 
pontjai 

 A pedagógusok tájékozottsága a projektpedagógiai körében. 

 Valódi tanulóismeret. 
Olyan pedagógus tulajdonságok, amelyek nélkül nem valósítható 
meg eredményesen a folyamat. Ezek a következők: szervezési kész-
ség, pedagógiai tapintat a problémák kezelése során, együttműkö-
dési készég, nyitottság a külső segítők felé (szülő, egyéb a program-
hoz kapcsolható külső személyek). 

 Facilitátor tanári szerep. 
A tervezés alapja A tanulói és a folyamatban résztvevők érdeklődésének felkeltése. 

A tervezés 

 Téma meghatározása tanulókkal, szülőkkel, külső segítőkkel közö-
sen, 

 Pedagógusi előkészületek: 
o A tartalmi struktúra átgondolása, 
o Multidiszciplináris, multikulturális vonatkozások feltérképe-

zése, 
o Lehetséges, szükséges tevékenységek számbavétele 

 Ráhangolás a témára tanulók, szülők, külső segítők bevonásával, 

 Konkrét tervezés időszaka: 
o Logikai rendszer kialakítása, 
o A témahét összekapcsolása a tantárgyi tartalmakkal, 
o Feladatterv, időterv készítése, 
o A szükséges eszközök listájának elkészítése, 
o A szülőkkel, külső segítőkkel való kapcsolattartás formáinak ki-

dolgozása, 
o A témahét eredményei prezentálási módjának, a projektzáró-

nak a kidolgozása, 
o Az értékelési formák meghatározása (külső, belső) 

A tervet készítő személy Pedagógus, pedagógusok, tanulók, szülők, külső segítők közösen. 

A pedagógus szerepe 
A pedagógus facilitátor szerepet tölt be a folyamatban. 
 

A szülőkkel való kapcso-
lattartás 

A szülőkkel, külső segítőkkel való kapcsolattartás formáit a folyamatban 
résztvevők a tervezés időszakában határozzák meg (tevékenységfor-
mákba való bekapcsolódás, segítségnyújtás, annak formái, a tájékozta-
tás formái, kapcsolattartás stb. ). 

Az eszközök szerepe 
Nem igényel speciális eszközöket. A folyamatban meghatározott felada-
tokból adódnak. 

A tanulás folyamata 

 Oktatási keretek 
o Nem valósítható meg zárt oktatási keretek között. 
o A tanulási folyamat minden szintjén a tanulónak döntő szava 

van, 
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o A szülő, a külső segítő és az iskola kapcsolata a kölcsönösségen 
alapul, 

 Célok meghatározása 
o A távlati célok meghatározása a pedagógus feladata, 
o Az aktuális célok meghatározását pedagógus, tanuló, esetleg 

szülő közösen 
o végzi. 

 A tanuló részvétele a folyamatban 
o A tanuló olyan cél érdekében tevékenykedik, ami számára 

vonzó.  
o Olyan tartalommal foglakozhat, amely számára érdekes.  
o Választhat a tanulási formák közül (egyéni, páros, csoportos 

stb,). 
o Nem az a célja, hogy a folyamat végére a külső követelmények-

nek eleget tegyen, hanem belső motivációra épülő ismeretel-
sajátítási folyamaton megy át képességeihez, adottságaihoz 
választott technikákkal. 

 Értékelés 
o Nem minősít, hanem az egyéni szinthez mér. 

 

7.2.4. A Komplex Instrukciós Program (KIP) 
 

Iskolánk alapvető célja a tehetséges és alulteljesítő tanulók, főleg hátrányos helyzetű tanulóknak az 
osztálytermi sikerességéhez történő hozzájárulás. Munkánk középpontjában az a kérdés áll, hogy mi-
lyen lehetőség adódik az osztályban leszakadt, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, tudásuk 
gyarapítására, tehetségekkel való speciális foglalkozás. 
 

A célok megvalósítására a Komplex Instrukciós Programot választottuk, amely olyan tanítási mód-
szer, mely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályok-
ban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A prog-
ram azért alkalmas a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségének megte-
remtésére az osztálytermi munkában, mert: 

 Az osztályon belüli rangsorbeli problémák már az iskola kezdő szakaszában felismerhetőkké és 
kezelhetőkké válnak. 

 A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a KIP módszer alkalmazásán 
keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az együttműködési normákra történő felkészítésére. 

 Sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a felszín alatt megbúvó képes-
ségek kibontakoztatása. 

 A fentieken kívül módszer másik fontos célja a tanárok szakmai hozzáértésének fejlesztése a cso-
portmunka-szervezés során. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk, hogy az új módszerben mi a 
szerepük az osztálymunka alatt, ezért a módszer bevezetése, elsajátítása során szükség van mun-
kájuk folyamatos, szakértői ellenőrzésére, a kollégák közötti együttműködésre. 

 
A Pedagógiai Program 8. számú melléklete, a „KIP Stratégia” elnevezésű dokumentum tartalmazza 

az iskola KIP tevékenységének felépítését, szervezeti formáját, megvalósításának lépéseit. 
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7.2.5. Digitális pedagógia 
 

A digitális pedagógiai módszertan céljai iskolánkban: 

 3-as célú kompetenciafejlesztés, 
- tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése, 
- IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése, 
- a konstruktív munkaformák alkalmazásával a szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen 

nyelv (angol-német) és szociális kompetenciák fejlesztése, 

 mérés-értékelési tevékenységek. 
 

Tanáraink az alábbi IKT által támogatott tanulásszervezési módokat alkalmazzák: 

 csoportmunka, 

 pármunka-tanulópár, 

 egyénre szabott munka, 

 részben egyénre szabott munka, 

 önálló munka. 
 

Iskolánk az IKT eszközök sikeres alkalmazását segíti az alábbi digitális tartalmak biztosításával: 

 az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal, 

 iskolánk saját belső hálózatán, a tanulói illetve tanári szerveren tárolt digitális oktatási anyagokkal, 

 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok) felhasz-
nálásával, 

 multimédia CD-k, DVD-k, interaktív tananyagok biztosításával. 
 

Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló számára azonnali, 
egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók egyéni tanulási stratégiáinak kialakí-
tását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, a digitális kultúra elterjedését. 
 

A mérés-értékelési tevékenységek lehetőségei: 

 számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok megoldása (önér-
tékelési, központi kiértékelési lehetőséggel), 

 bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók felkészültsége meg-
felelő szintű-e az új tartalom befogadására, elsajátítására), 

 fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a továbbhaladás, 
illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére), 

 összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, tudásszintjének 
mérésére, 

 számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, 
VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybevétele a tanórán a mérési-értékelési fo-
lyamatban, 

 aktív tábla, szavazógépek alkalmazása, 

 csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő eszközök, eljá-
rások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.), 

 mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT, internetes 
feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli elérés, stb.). 

 
A tanórán alkalmazott ellenőrzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgál-

tatások alkalmazásával, támogatásával történő megvalósítása elősegíti a NAT célkitűzéseinek megfe-
lelően az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési el-
járások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. 
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A Pedagógiai Program 9. számú melléklete, a „IKT Stratégia” elnevezésű dokumentum tartalmazza 
az iskola KIP tevékenységének felépítését, szervezeti formáját, megvalósításának lépéseit. 
 
 

8. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
 

8.1. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célok 
 

Célunk a fiatalokat olyan oktatásban részesíteni, és személyiségüket úgy fejleszteni, hogy 

 képesek legyenek vállalni a felelősséget saját életük irányításáért, 

 felelősséget vállaljanak majd saját maguk megvalósításáért egészségi, anyagi, érzelmi és szellemi 
téren egyaránt, 

 képesek legyenek saját fejlődésüket egész életükben figyelemmel kísérni és értékelni, autonóm 
személyisséggé válni. 

 
A tanulói személyiség fejlesztés szempontjából a következő hármat helyezzük előtérbe: 

 Együttműködés: olyan viszonylatrendszer, amely feltételezi a másik fél elfogadását, a türelmes, a 
megértő, a mások problémáival azonosulni tudó, segítő és problémamegoldó magatartást. Magá-
ban foglalja a pontosságot, a megbízhatóságot, az ön- és mások megismerésének a képességét, a 
célkitűzések elérése érdekében való akarást (akaraterő), a nehézségek leküzdésének, az olykor 
testi fájdalmakkal is együtt járó fájdalom elviselésének a képességét s az ehhez szükséges tűrőké-
pességet is. 

 Lelkiismeret: a szocializációs folyamat különböző fejlődési szintjén szerveződő morális elvek és 
erkölcsi normák alapján működő belső szabályozórendszer. A lelkiismereti komponensek szerve-
ződésében meghatározó az önismeret, az önbecsülés és mások emberi értékeinek, teljesítményé-
nek a megismerése, elismerése és értékelése. 

 Nyitottság: tágabb értelemben a világ dolgainak a befogadási képességét, az arra való hajlandó-
ságot jelenti. A világra nyitott személyiséget a fogékonyság, a problémaérzékenység, az eredetiség 
(amely lehetővé teszi, hogy bizonyos dolgokat másképpen lássunk), könnyedség (képessé tesz 
bennünket arra, hogy a régi ismeretektől elszakadjunk, hogy a régiekhez újakat asszociáljunk), 
ellaboráció (az a képesség, hogy új struktúrát hozzunk létre), az átfogalmazás képessége (lehetővé 
teszi, hogy dolgokat másképpen interpretáljunk) jellemzi. 

 

8.2. Személyiségfejlesztés életkori bontásban 
 

A korosztály személyiségfejlesztésének követelményeit az életkori sajátosságokra tekintettel a kö-
vetkezők szerint kell kialakítani. 
 

Szakgimnázium (új típusú szakközépiskola) és szakközépiskola (új típusú szakiskolai) 9. évfolya-
mán: A személyiség gazdagítása 

 Énkép, hogyan látjuk önmagunkat, önmagunk elfogadása. A szűkebb és tágabb szociális tér, a ben-
nünket körülvevő közösségek, a velünk kapcsolatban álló egyének szerepe énképünk kialakulásá-
ban, 

 Hogyan látnak bennünket mások, milyen a rólunk kialakult kép, 

 Mennyire vagyunk tisztában erényeinkkel, milyen lehetőségeink vannak ezek erősítésére, 

 Mennyire ismerjük hibáinkat, mennyire tudunk ezeken úrrá lenni, tudunk-e rajta korrigálni, 

 Az önfejlesztés igényének kialakulása, ezek módjai. 
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Szakgimnázium (új típusú szakközépiskola) és szakközépiskola (új típusú szakiskolai) 10. évfolya-
mán: A jövőre irányulás, énideálok 

 Az eszményképek, példaképek és szerepük a személyiség kialakulásában, 

 A tudatos felelősségvállalás tetteinkért, 

 Az érdeklődési irányok és képességek összhangjának megteremtése, a helyes pályaorientáció. 
 

Szakgimnázium (új típusú szakközépiskola) és szakközépiskola (új típusú szakiskolai) 11. évfolya-
mán: A döntéshozatal 

 A tudatos személyiségalakítás, a reális én kép, 

 Távlati célok kitűzése, a megvalósításhoz szükséges lehetőségek felmérése, 

 Az értékek tudatosítása, saját értékrendszer felállítása, 

 A társas kapcsolatok, a kommunikációs készség fejlesztése, a külső, mint kommunikációs eszköz. 
 

Szakgimnázium (új típusú szakközépiskola) 12. és szakközépiskola (új típusú szakiskolai) 11. évfo-
lyamán: Felkészülés az önálló életre 

 A pályaelképzelések realizálása, a pálya konkrét kiválasztása, 

 Élettervek, karriertervek készítése, felkészülés a továbbtanulásra a munkavállalásra, 

 Tájékozódás a munkaerőpiacon, 

 Álláskeresési technikák elsajátítása, a magabiztosság, az önbecsülés fontossága. 
 

8.3. Személyiségfejlesztés feladatai 
 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink az alábbiak: 
1) A tanulók önismereti nevelése 

Feladat: 

 pozitív énkép kialakítása, egyéni aktivitás fejlesztése, döntési képesség fejlesztése 
2) A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladat: 

 az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakí-
tása. 

3) A tanulók értelmi nevelése 
Feladat: 

 az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek ala-
kítása, fejlesztése, 

 a világ megismerésére való törekvés igényének alakítása, 

 az intellektuális tevékenység megszerettetése, az önképzés szükségletének kialakí-
tása, 

 lehetőség teremtése a kreatív kezdeményezéseknek, sokoldalú felkészítés a teljesít-
ményhelyzetekhez való alkalmazkodásra (versenyek, vetélkedők szakkörök), 

4) A tanulók érzelmi nevelése 
Feladat: 

 az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irá-
nyuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása, az egymás 
iránti tisztelet, megbecsülés fejlesztése, 

5) A tanulók testi nevelése 
Feladat: 

  a tanulók testi fejlesztése mellett az egészséges és kulturált életmód fontosságának, 
szükségességének tudatosítása, 

 az egészséges életmód, táplálkozás, öltözködés, otthon kialakításához szükséges is-
meretek nyújtása, 
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 a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tudnivalók megismertetése, 

 a rendszeres testmozgás iránti igény felkeltése, 
6) A tanulók környezeti nevelése 

Feladat: 

 környezeti tudatosság kialakítása, fejlesztése. Környezetvédelmi tevékenység és kör-
nyezettudatos életvitel fontosságának hangsúlyozása. 

7) A tanulók munkára nevelése  
Feladat: 

 az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása, 

 a tanulók önellátására, környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gya-
koroltatása a szakmai képzés gyakorlatában, konkrét munkavégzés során is megva-
lósítva, 

8) A tanulók akarati nevelése 
Feladat: 

 az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 
felébresztése, 

 a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség alakítása, 

 a tanulók motivációjának fejlesztése, 
9) A tanulók nemzeti és állampolgári nevelése  

Feladat: 

 az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, 

 az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt, 

 igény alakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és lakóhelyi közéletben való 
részvételre, 

 minden területen fejleszteni kell a hatékony kommunikációt, a véleményalkotást, a 
döntéshozatalt, a problémamegoldást, a magabiztosság képességeinek gyakorlását 
szóbeli feleletek, versenyek, vitakörök, diákönkormányzati feladatok megoldása so-
rán, 

10) A tanulók nemzeti nevelése 
Feladat: 

 a szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismerése, tudatosítása, 

 a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra nagy múltú értékeinek megismerése, em-
lékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése, 

 a hazaszeretet érzésének elmélyítése, 
11) A tanulók közösségi nevelése 

Feladat: 

 az emberi együttélés szabályainak megismerése, 

 a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség alakí-
tása, 

 a kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása, 

 a családi szocializációban mutatkozó hiányok pótlása, 

 a kreatív, egymást tisztelő, empátiás magatartás kiépítése, az illemszabályok betar-
tatása, 

12) A tanulók tanulásra nevelése 
Feladat: 

 a tanuláshoz fűződő pozitív viszonyuk alakítása. Ahhoz, hogy valóban kedvező irányt 
vegyen a tanulóknak a tanuláshoz való hozzáállásuk, a pedagógusok szemléletváltá-
sára illetve szemléletformálódására is szükség van. Elfogadó, megértő, segítő légkör-
ben könnyebben megnyílnak és nekünk mindenképpen meg kell nyernünk őket ahhoz, 
hogy meg akarják tanulni és elhiggyék, hogy meg lehet tanulni a tanulás művészetét, 



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – I. Nevelési Program 

31. 

 osztályfőnöki órákon lehetőséget kell teremteni és időt szánni arra, hogy kibeszéljék 
magukból az őket ért, tanulással kapcsolatos negatív élményeiket, 

 fontos feladat a tanulás módszereinek elsajátítása, amely egyrészt az osztályfőnöki 
órákon kell, hogy történjen, de fontos gyakorló színtere a szakóra, ahol a szaktanár 
feladata, irányító munkája jelentkezik, 

 segítségnyújtás a siker-kudarc megéléséhez, feldolgozásához. 
 

8.4. Személyiségfejlesztés színterei 
 
Tanítási óra: 

 Osztályfőnöki óra 

 Közismereti tantárgyak órái 

 Szakmai elméleti tantárgyak órái 

 Szakmai gyakorlati órák 
 
Szakkörök: 

 Közismereti tanulmányi versenyekre felkészítő szakkörök 

 Szakmai tanulmányi versenyekre felkészítő szakkörök 

 Tantárgyi szakkörök 

 Szakmai szakkörök (pl. virágkötő, modellező, …) 
 
Iskolai sportkör: 

 Tömegsport órák 

 Házi bajnokságok 

 „Széchenyi” Kupa 
 
Osztályrendezvények: 

 Szülői egyetértés, és finanszírozás estén tavaszi többnapos osztálykirándulás 

 Kirándulás Debrecen valamint Hajdú-Bihar megye történelmi nevezetességeinek megtekintésé-
vel, kulturális rendezvényeinek látogatása 

 Országos, régiós, területi és iskolai szakmai rendezvényeken való részvétel, látogatása 

 Klubdélután 

 Sportdélután 

 ODB gyűlés 

 Osztályterem, iskolai környezet díszítése 

 Osztálybajnokság 

 Külső előadók meghívása, előadásokon való részvétel 
 
Iskolai ünnepségek: 

 Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó megemlékezések 

 Iskolai rendezvények: tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, szalagavató, „verébavató”, gyűrűavató 

 Széchenyi Napok rendezvényei 
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9. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 
 

Az iskola alapegysége egy osztály közössége. Ahhoz, hogy ez az egy osztályba járó gyerekcsoport 
közösséggé váljon, rendkívül sok közös élmény szükséges, az iskolában tanító pedagógusok és termé-
szetesen az osztályfőnökök személyes részvételével, aktív irányításával. 
 

9.1. A közösségfejlesztés célja 
 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása isko-
lánk nevelő-oktató munkájának egyik alapvető feladata. 
 

Egy közösség mindig más minőség, mint az őt alkotó egyének összessége. Nem több vagy kevesebb, 
főleg nem jobb vagy rosszabb, de feltétlenül más, ezért nem mindegy, hogy az adott közösség milyen 
és mennyire képes nevelni. 
 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, a 
tanulók „közügyekben” való tevékenységét és részvételét fokozó módszer. A közösségfejlesztés lénye-
gében a tanulók fejlesztése, formálása. A közösségfejlesztés legfontosabb célja, olyan légkör terem-
tése, amelyben a tanulóknak lehetőségük van az önmegvalósításra. A tanulónak szüksége van a meg-
értésre, arra a tudatra, hogy mások elismerik, és tiszteletben tartják személyiségét, valamint olyan irá-
nyításra, amely kibontakoztatja addig lappangó képességeit. A közösségfejlesztés során az egyén vagy 
csoport ereje, jártassága, tudása és tapasztalata fejlődik. A közösségfejlesztés során a közösség foko-
zatosan önállósodik, függősége a fejlesztőtől csökken. A bizalom megmaradhat, de mind kevésbé van 
szükség a fejlesztő jelenlétére. A folyamat elindítója végül ráébred, hogy feladata szinte véget ért, mert 
a közösség tagjai nélküle is képesek megoldani problémáikat. Ettől kezdve a közösséget a kultúra, 
vagyis ismeretek, beállítódások és normák rendszere tartja össze.  
 

9.2. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 
 
1) A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  

Feladat: 

 az iskolai élet egyes területeihez /tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez/ kap-
csolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű ne-
velői fejlesztése. 

2) A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.  
Feladat: 

 A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 
változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm, a felnőttek elvárásainak 
megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát ér-
tékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

3) Az önkormányzás képességének kialakítása. 
Feladat: 

 A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 
segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt 
módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

4) A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 
Feladat: 

 A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói 



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – I. Nevelési Program 

33. 

közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a kö-
zösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesz-
nek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formák-
hoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

5) A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  
Feladat: 

 A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, 
formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.  

 

9.3. A tanulói közösségfejlesztés színterei 
 

A tanulók többféle állandó közösségnek és – differenciált tevékenységformái révén – sokféle eseti 
csoportosulásnak lehetnek tagjai. A tanulóknak az állandó csoportokon túl módjukban áll  eltérő korú, 
azonos érdeklődési körű csoportokat is választani. Rendkívül fontos, hogy a tanulók sokféle élethely-
zetben találkozzanak egymással. A különböző csoportok módot adnak arra, hogy egy tanuló az egyik 
helyen periférián, máshol a központban legyen. Minél többféle tevékenységformában vesz részt egy 
tanuló, annál nagyobb a valószínűsége, hogy amiben sikeres, ott egyben a helyét is megtalálja. Fontos 
az is, hogy olyan mikroközösségek működjenek, amelyekben a résztvevők egyben a makroközösség 
számára is valamilyen szolgáltatást nyújtanak, így teremtve meg a lehetőséget az iskola egészével való 
kapcsolatra, a lojalitásra, az identitás megszerzésére.  
 
Állandó közösségek 

Az iskola makroközösségbe beletartozik az intézmény valamennyi tanulója. Mikroközösségek közé 
tartoznak az osztályközösségek (iskola elsődleges közösség), tanulói csoportok. A tanuló állandó 
környezete az iskola és az osztály. Ez a szervezeti, közösségi forma a képzés egész ideje alatt meg-
marad. Az iskolai hagyományok szervezése, megrendezése állandósulva a tanulókhoz kötődik, igen 
erős közösségi hátteret biztosít. A tantárgyak tanulása, a közösség rendezvényei közös élményt biz-
tosítanak. Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a márciusi forrada-
lom évfordulója, az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója alkalmából, valamint karácsony-
kor, szalagavatókor, ballagáskor, évnyitás és évzárás alkalmával.  

 
Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére iskolánkban diákönkormányzat működik. 
Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 9-14. osztályokba megválasztott küldöttekből álló iskolai 
diákönkormányzat vezetősége irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a tanulók által felkért 
és az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

 
Osztálybajnokság 

Az osztálybajnokság, mely iskolai szinten kerül megszervezésre, az osztályok közötti versengést je-
lenti, mely érinti a tanulmányi eredményeket, az iskola és a város életében való aktív részvételt, 
iskolai/regionális/országos versenyeken való részvételt és eredményes szereplést. A különböző ver-
sengési színterek lehetőséget biztosítanak az egyén és a közösség számára egyéni és közösségi ké-
pességeinek bemutatására, ezáltal elismerésére, jutalmazására.  

 
Szakkörök  

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

 
  



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – I. Nevelési Program 

34. 

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

 
Iskolai sportkör 

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

 
Tanulmányi kirándulások, túrák 

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

 
Szakmai tanulmányutak 

Nemzeti parkok, OMÉK, termelő üzemek, feldolgozó üzemek, különféle bemutatók látogatása osz-
tály vagy szakma szerint szervezve. 

 
Egyéb rendezvények  

Hasznos lehet minden olyan együttes cselekvést igénylő rendezvény, amely elősegíti az adott kö-
zösség formálását, fejlesztését.  

 
Változó csoportok, közösségek 

A szabad programválasztás különböző életkorú és létszámú csoportokat hoz létre. Vertikálisan szer-
veződnek, így emelt szintű érettségire felkészítő tanulócsoportok, szakkörök, diákszínpad, sportkör, 
egyéb tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó csoportok. Ami az egyes tanuló számára változó 
csoport, az az iskolában sokszor állandó, az iskola számára tradíció, s egyben sok tanulónak állandó 
közösség is.  

 

9.4. Az osztályközösség megszervezése, formálása 
 

Az iskola legfontosabb közössége az osztály. Az osztály az a közeg, amelyben – a kollektivitás élmé-
nyén keresztül – a tanulók önmagukról, a társadalmi létről, a világról meghatározó élményeket kapnak, 
amely legfőbb alakítója az éppen formálódó középiskolás korosztálynak. Az a tudás- és ismeretanyag, 
amely az osztály nyújtotta együttes élményen keresztül jut el a tanulóhoz, az feltétlenül személyiség-
formáló erővé válik. Ami nem, az általában megmarad holt és idegen ismeretnek. 
 

Feltétlen kritérium annak a légkörnek a megteremtése, amelyben a tudás érték, amelyben a világ 
megismerése személyes feladat, amelyben a tanulás nem formális kötelezettség. Az osztályközösség 
kialakításánál tudatosan, tervszerűen törekszünk az élménygazdagságra, az élménysűrűségre. Alakul-
jon ki egy valódi „mi-élmény. Legyen az osztálynak saját szimbólumrendszere, „összekacsintás élmé-
nye. Tudatos nevelői ráhatás eredményeként alakuljon ki jellegzetes közös értékrend, de fogadják el 
egymás értékrendjét is. 
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Jelentsen biztonságot az osztályközösség – „védőháló funkció. Fontos a bizalom megteremtése és 
a kooperációs képessége kialakítása. Tudja az osztályközösség konfliktusait önmaga megoldani. 
 

Kritérium a nyitottság és a kritikus hozzáállás is, mégpedig ezek nehezen megtalálható egyensúlya: 
olyan szellemiség, amelyben az érdeklődés és a szkepszis, az elfogadás és a fenntartások egyszerre 
vannak jelen. 
 

Összességében az osztályközösség minden tulajdonsága az iskola hatására alakul ki vagy nem alakul 
ki. Értékrendjük, elvárásaik, kommunikációjuk erősen magán viseli az iskola – osztályfőnök (elsősor-
ban), tanárok, légkör, hagyományok, konfliktus - bélyegét. Kiemelkedően fontosnak tartjuk tehát, hogy 
az iskola olyan értékrendet, normákat, erkölcsöt, tudást hordozzon, amely elfogadásra méltó. A közös-
ségfejlesztés szervezésében legfontosabb irányítója az osztályfőnök. 
 

9.5. Nevelői módszerek a közösségfejlesztésben 
 

A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó – 
heteronóm személyiségből az autonóm személyiséggé válásig – közösségi magatartáshoz. A közösség-
fejlesztő nevelőnek alkalmaznia kell a direkt és indirekt hatásrendszert. A direkt hatásrendszer eseté-
ben a személyiségformáló hatások forrása a nevelő, akinek akciói az egyes tanulókra irányulnak, de az 
ő fejlesztésével természetesen pozitív befolyást gyakorolnak a közösségre is. 
 

Az indirekt hatásrendszer forrása ezzel szemben a közösség tevékenysége, az ezen belül kialakított 
feladatok rendszere, valamint a közösségi tevékenység keretében kibontakozó hatások, amelyeket ma-
guk a közösség tagjai produkálnak igen változatos kölcsönhatások, interakciók formájában. A nevelő-
nek az indirekt hatásrendszer életre hívásában és orientálásában is nélkülözhetetlen szerepet kell be-
töltenie. A nevelő szakszerű pedagógiai eljárásokat alkalmazva működjön közre a közösség optimális 
személyiségformáló tevékenységrendszerének és kölcsönhatásrendszerének kialakításában. 
 

Mind a direkt, mind az indirekt hatásrendszer kialakításánál alkalmazzuk a következő módszereket:  

 A szokások kialakítását szolgáló módszerek: követelés, gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, 
ösztönzés,  

 A magatartási-tevékenységi modellek közvetítésére alkalmas, a példaképek, eszményképek kiala-
kítását célzó módszerek: modellértékű személyek bemutatása, műalkotások bemutatása, a nevelő 
személyes példaadása,  

 A meggyőződések formálásában döntő szerepű eljárások, a tudatosítás módszerei: magyarázat, 
beszélgetés, a tanulók önálló elemző munkája.  

 

9.5.1. Az önkormányzás képességének kialakítása 
 

A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítanunk a közösségekben, hogy nevelői segítséggel 
közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, il-
letve az elvégzett munkát értékelni tudják. Fontos a szolidaritás élményének megtapasztalása, megta-
nulása ennek értékekhez való kötése, kapcsolása. A tolerancia megnyilvánulása más közösségek, em-
bertársaink iránt. 
 

9.5.2. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 
 

A közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése a tanulói közössé-
get irányító tanár feladata, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvé-
nyesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokon aktívan 
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részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz ta-
pasztalatokat gyűjtenek. 
 

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 
 

Ki kell alakítanunk a tanulói közösségre jellemző, az összetartást erősítő viselkedési normák, formai 
keretek és tevékenységek rendszeressé válását, ápolását. 
 

Az erkölcsi nevelés erősítése 
 

Az iskolánk feladata és egyben jelentősége is az erkölcsi nevelést illetően az, hogy az erkölcsi ítélő-
képesség kognitív /megismerő/ fejlődését, valamint az erkölcs gyakorlását a közösségi életben és a 
közös munkában biztosítsa.  
 

Szabadidő szervezése  
 

A közösségfejlesztés szempontjából nagyon fontos a tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények 
biztosítása, megszervezése. Az iskolavezetés feladata a szakkörök, sportkörök működésének biztosí-
tása. A diákönkormányzat munkáját segítő tanár feladata az iskolai és osztály diákbizottságok munká-
jának koordinálása. A szabadidő szervezését végző tanár/személy feladata olyan rendezvények, össze-
jövetelek szervezése, amelyek biztosítják a tanulók szabadidejének tartalmas, kulturált eltöltését. Az 
osztályfőnökök feladatához tartoznak olyan események, rendezvények szervezése – mozi és színházlá-
togatás, tanulmányi kirándulás, túra – amelyek elősegítik az osztályközösség kialakítását, fejlesztését.  
 
 

10. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG 

 
 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókat az alábbi módon csoportosítjuk: 
1. kiemelten tehetséges tanuló 

 az a tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú krea-
tivitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség, 

2. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

 az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítot-
tan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehe-
zített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek, 

3. sajátos nevelési igényű tanuló 

 az a tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi 
(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

4. hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű tanuló. 
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10.1. Kiemelten tehetséges tanulókat segítő tevékenységek 
 

A teljes iskolai, kollégiumi nevelő és oktató munkának hozzá kell járulnia ahhoz, hogy valamennyi 
tanulója kibontakoztathassa képességeit, tehetségét – szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányo-
kat, amelyeket születésénél, családi, vagyoni helyzeténél, vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak 
– felkészülhessen a továbbtanulásra, a munkába állásra. 
 

A pedagógus vagy más fejlesztő szakember és a tanuló tervszerű, folyamatos és ellenőrzött együt-
tes tevékenysége biztosítja a tehetség felismerését, azonosítását. Minél több forrásból szerzünk a ta-
nulóra vonatkozó információkat a tanuló teljesítményéről, képességeiről, annál megbízhatóbb az azo-
nosítás. 
 

Minden tanulót hozzá kell segítenünk, hogy saját lehetőségeinek maximumát érhesse el, életkorá-
nak és személyi előfeltételeinek megfelelő ütemben. Az iskola felelőssége éppen az, hogy felismerje és 
gondozza a tehetséget, megfelelő pályát biztosítva a kibontakozáshoz. 
 

10.1.1. Tehetséggondozás célja és feladata 
 

A nevelés és oktatás egyik célja az, hogy a tanulók megtalálják azt, amihez tehetségük van. Arra kell 
törekednünk, hogy a tehetség felismerését akadályozó tényezőket korlátozzuk vagy megszüntessük. 
Olyan értékrendet kell közvetítenünk diákjaink felé, amely azt sugallja, hogy a bennük levő adottságok 
csak aktív tevékenységek során, munkával, gyakorlással fejleszthetők. 
 

Feladataink: 

 az adottságok, az érdeklődés korai felismerése (tanórán, versenyeken, ...),, 

 a tehetség sokrétű értelmezése (elméleti-gyakorlati, tantárgyhoz kötődő, vizuális, manuális, 
absztrakciós, kreatív, stb.) 

 specifikus képességek kibontakoztatása, 

 tanórán kívüli képességfejlesztő szakkörök igény szerinti működtetése, 

 egészséges versenyszellem kialakítása, ápolása, 

 a motivációs bázis fejlesztése, kellő ambicionálás, 

 iskolán belüli és iskolán kívüli megyei ill. országos szinten szervezett versenyeken való részvétel 
(OSZTV, SZKT, SZÉTV stb.), 

 elismerés, jutalmazás, az iskolai (tanári és diák) közvélemény pozitív formálása, 

 egykori diákok eredményeinek, karrierjének bemutatása. 
 

Alapvető célkitűzések: 

 minél több tanuló fejlessze, mutassa meg valamilyen tekintetben tehetségét, 

 ne sikkadjon el senki, 

 tanulói ambíció és az iskolai presztízs összehangolása, 

 fejlesztés feltételrendszerének biztosítása, 

 az általánosan színvonalas, minőségi képzés bázisán bontakozzanak ki a tehetségek. 
 

A tehetségfejlesztés a szakmai oktató munka része is. Nem elegendő hozzá a jó színvonalú hagyo-
mányos oktatás, differenciált, speciális és egyéni foglalkozást is igényel. A tehetséggondozással foglal-
kozó tanárnak szakmailag, pedagógiailag, pszichológiailag is felkészültnek kell lennie. Ismernie kell a 
tehetséges diák természetét és igényeit, az oktatás új fejleményeit, a legújabb kutatási eredményeket. 
Fontos tényező a pszichológiai fejlődés ismerete, a tanított tárgy átlagon felüli ismerete, a különleges 
módszerek, irányítás és vitavezetés. Nagyon fontos a tehetségeknél a kreativitás és a rugalmasság fej-
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lesztése. Nélkülözhetetlen a pedagógusok segítsége a tehetséges tanulók iskolai és szociális beillesz-
kedésében. Fontos a környezet segítsége a tehetséges tanulók érzelmi biztonságának megteremtésé-
ben. 
 

Az osztályfőnöki programnak is fontos része az önismeret, a személyiségfejlesztés, a kommuniká-
ciós képességek fejlesztése, valamint a tanulás tanítása. A legfontosabb a tanulók személyiségének 
megismerése. Ezen ismeretek birtokában tervezhetjük meg és szervezhetjük a hatékony képességfej-
lesztést és tehetséggondozást. 
 

10.1.2. A képességfejlesztés és tehetséggondozás formái 
 

A képesség- és tehetségfejlesztés részben a tanórákon, részben azokon kívül valósul meg. Iskolánk-
ban a képességfejlesztésnek, tehetséggondozásnak a következő formáit preferáljuk: 
 

Az egyes osztályokban a humán és természettudományok, az idegen nyelv és a sport területén tá-
jékozódunk a tanulók képességeiről. Ennek módszerei: egyéni elbeszélgetés, felmérés, feladatmegol-
dás, bejövő szintfelmérés alapján csoportbontások. A tanítási órán ezt egyéni feladatok adásával old-
hatjuk meg, amelynek során a tanulók egymástól függetlenül dolgoznak. 
 

Az egyéni munka másik gyakran alkalmazott módja a rétegmunka. Az osztály tanulóit képességeik 
szerint csoportokba osztjuk, s ennek megfelelően kapnak különböző, egyénileg megoldható feladatot. 
Ennél a módszernél fontos, hogy a feladat egyszerre legyen az illető számára megoldható és fejlesztő. 
A differenciált egyéni tanulás formái akkor hatékonyak, ha biztosítják mindenki számára az előrelépés 
lehetőségét önmagukhoz képest. 
 

A kooperatív tanulásszervezést, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztés érdekében al-
kalmazzuk. A jól szervezett csoportmunka az egyes tanulókra és az osztályra pozitív hatással van. A 
tanulók megtanulnak figyelni egymásra, vitatkozni, érvelni, élményeket szereznek, fontos tapasztala-
tokat gyűjtenek önmagukról. 
 

A tanulók szintjének, sajátosságainak leginkább megfelelő forma a szimultán tanulásszervezés. Mi-
közben az osztály nagy része együtt dolgozik, az olyan diákok, akiknek ez a közös szint már nem meg-
felelő, egyénre szabott feladatokat kapnak. 
 

A tanulók képességei kiselőadásokkal is fejleszthetők. Ezt elsősorban a kutató tevékenység, az él-
ményszerű ismeretszerzési forma biztosítja. 
 

A képességfejlesztés egyik hatékony formája a vita, amely az ismeretek elsajátításán túl fejleszti a 
gondolkodást és a kommunikációs készséget. Segítségével tartós problémamegoldó képesség, sze-
mélyközi kapcsolatok, közösségfejlesztés érhető el. 
 

A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hajdúböszörmény Város intézményeiben című 
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0031 számú pályázatban bevezetett projektoktatás a tanulók életéhez, élmé-
nyeihez kapcsolódó problémákból indul ki. Alapul szolgálnak a diákok tapasztalatai, képességeik, ér-
deklődésük. 
 

A tanulók képességfejlesztésének, tehetséggondozásának jelentős terepe a tantárgyhoz kapcso-
lódó szakkör, ahol a tanár és a tanulók kooperatív tevékenysége során többlet tananyag aktív feldol-
gozása, magas szintű elsajátítása, a tanulók önálló tanulásra való képessége, a tanulási motivációnak 
magas szinten szerveződő önszabályozása válik lehetővé. 
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A tehetséges tanulóink részére egyéni (1-3 fő) foglalkozás tartható a tanórai foglalkozásokon felül. 
Lehetőség szerint élni kell ezzel a lehetőséggel a tanulmányi versenyekre való felkészülés során. 
 

Szorgalmazzuk tanulóink részvételét a tanulmányi versenyeken, iskolai szinttől az országosig. A sok-
irányú fejlesztés folyamatában ezzel is szeretnénk elősegíteni továbbtanulási esélyeik növekedését. A 
versenyek egyben motivációs szerepet is betöltenek a tanulókban levő értékek kibontakoztatásában. 
Sokan ezeken a versenyeken szembesülnek valós körülmények között képességeikkel, tudásukkal, ösz-
szehasonlítva a realitással és mások teljesítményével. A versenyeken megerősítésre vagy cáfolatra ta-
lálnak az egyéni ambíciók is. 
 

A továbbtanulás elősegítése érdekében a különböző tantárgyakból előkészítő foglalkozásokat szer-
vezünk. 
 

A képességfejlesztés minél magasabb fokon történő megvalósításához tanulóink igénybe vehetik az 
iskolai könyvtár, internet, tantárgyi szertárak szolgáltatásait. Az önközvetítő információhordozók (ki-
emelten az elektronikus média) is fontos eszközei a képességfejlesztésnek, különös tekintettel a tehet-
séges tanulókra. 
 

Sportolóink is rendre bizonyítják tehetségüket, ezért szorgalmazzuk, hogy minél több tanuló vegyen 
részt az iskolai sportkörök munkájában, ahol kibontakoztathatják képességeiket. 
 

A tehetségfejlesztést szolgálják a hagyományos diákkörök is, pl. színjátszó kör, és az alkalmi rendez-
vényekhez kapcsolódó diákcsoportok. 
 

Szorgalmazzuk, hogy tanulóink vegyenek részt kulturális és sportversenyeken, bemutatókon, mű-
veltségi vetélkedőkön. 
 

Hasznos kiegészítői a képességfejlesztésnek a szabadidős foglalkozások, így a tanulmányi kirándu-
lások, a csoportos színház- és múzeumlátogatások, tantárgyi képességfejlesztő programok (tantárgyi 
versenyek). 
 

10.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékeny-

ségek 
 

A szakemberek beilleszkedési, magatartási zavarok magyarázatára több okot, illetve ezek együtte-
sét feltételezik. Ezek lehetnek biológiai problémák (esetleg genetikai), stresszhelyzetekből adódóak, 
családi zavarok, illetve egyéb iskolán kívüli közösségből fakadó viselkedési és mentális zavarok, szocia-
lizációs problémák.  
 

Az iskolánkba felvett beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő tanulókra jellemző a figyelemza-
var, magatartászavar, tanulászavar, beilleszkedési zavar. Feszültek, szorongók, agresszívak. Ezek követ-
kezménye, hogy képességük színvonala alatt teljesítenek. Az iskola, a pedagógus feladata a megelőzés, 
szakember /orvos, pszichológus/ segítségével a felismerés és a kezelés. 
 

10.2.1. Szűrés, diagnosztizálás 
 

Annak érdekében, hogy a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknak a lehető leg-
jobb módon tudjunk segíteni, az elsődleges feladat a szűrés, diagnosztizálás lehet. Ebben az iskola ve-
zetése mellett részt vesz az osztályfőnök és a fejlesztőpedagógus, valamint speciális szakemberek (or-
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vos, pszichológus, nevelési tanácsadó). Az indulási hátrányok csökkenése és az esélyegyenlőség bizto-
sítása érdekében már az iskola 9. évfolyamára jelentkezőket diagnosztizáljuk. Ennek első lépése a prob-
lémák feltárása, amely történhet írásos jelentkezés és személyes elbeszélgetés alapján. Ezek után a 
fejlesztőpedagógus és az osztályfőnök az egyedi esetek megismerésével kialakíthatja a leghatásosabb 
megoldási módszert a tanuló problémáira, azaz egyénileg kap képet az iskola, az osztályfőnök és az 
érintett tanárok az adott tanuló állapotáról és fejlesztendő területeiről. 
 

Amennyiben egy tanulóról kiderül, hogy sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási nehézséggel küzd – mely kérdésben a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt a nevelési 
tanácsadó megkeresésére – a tanuló felmenthető az iskolaigazgató által egyes tantárgyakból, tantárgy-
részekből az értékelés és a minősítés alól. Ebben az esetben az iskolának egyéni foglalkozást, fejlesztést 
kell szerveznie a tanuló részére, melynek célja a tanuló felzárkóztatása a többiekhez, az elvárt szinthez 
a tanulmányi sikerességhez. A vizsgákon biztosítani kell a tanuló számára, hogy az érintett tantárgyak 
helyett másik tantárgyat válasszon; hosszabb felkészülési idő álljon rendelkezésére; alkalmazhassa a 
tanulmányai során alkalmazott segédeszközöket (írógép, számítógép stb.); ha szükséges, felválthassa 
az írásbeli beszámolót szóbelivel, a szóbeli beszámolót pedig írásbelivel. 
 

A megelőzés módjai: 

 A kiváltó okok orvoslása (megismerése, diagnosztizálása), 

 A kezdeti stádiumban lévő esetek gyors felismerése, hatékony kezelése, megoldása, 

 A további károsító hatások következményeinek csökkentése. 
 

Ennek érdekében a fejlesztőpedagógus és az osztályfőnök szoros kapcsolatot tart a családdal, a ne-
velési tanácsadóval, az ifjúságvédelmi felelőssel, a gyermekjóléti szolgálattal, az iskola-egészségüggyel, 
az iskolapszichológussal. 
 

10.2.2. A pedagógusok feladatai 
 

A beilleszkedési, magatartási nehézségeket több módszerrel enyhítjük: 

 A tanulás megszervezésénél a pedagógus – lehetőség szerint – igazodjon a tanulók egyéni képes-
ségeihez, a differenciált tanulásszervezés jelenjen meg ezeken a tanórákon és fejlesztéseken. 

 Az iskolához köthető „teljesítményszorongás” folyamatosan akadályozza az eredeti, önálló, krea-
tív megoldások keresésében, ezért ezek a tanulók jobban szeretnek és többet is tudnak írásban 
produkálni, mint szóban.  

 A felzárkóztató és fejlesztő órák és foglalkozások csökkenthetik a szorongást. A kudarckerülő ma-
gatartást felválthatja a sikerre való törekvés.  

 Az „eltűnni” igyekvő, szorongó tanuló mellett, a figyelmet magára felhívni akaró agresszív tanuló-
nak is segíteni kell. /Ha pozitív magatartásformákkal – pl.:jó teljesítménnyel - nem tud annyi fi-
gyelmet ébreszteni a pedagógusban, szülőkben, társakban, amennyire szüksége lenne, akkor ne-
gatív formát - bohóckodást, agressziót – választ. Megfelelő intenzitású figyelemmel csökkenthető 
ez a magatartási zavar.  

 A kötekedő, agresszív tanulókkal szemben /ezeknél a tanulóknál általában agresszív a családi hát-
tér, vagy a baráti kör/ a pedagógusnak segítenie kell.  

 A támadó és védekező agresszió kezelésében a szülő segítsége is szükséges. A párbeszéd színtere 
az iskolai lehetőségek /szülői értekezlet, fogadódóra/ mellett a családlátogatás is lehet. 

 
A pedagógus részéről a következőnek kell érvényesülnie:  

 a helyes cselekedetek mindig kapjanak pozitív megerősítést, jelenjen meg a motiváció, 

 tetteit, döntéseit mindig indokolja meg, fontos a professzionális tanári kommunikáció megjele-
nése és gyakorlata, 
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 beszélgessen gyakran a tanulóival, akár csoportfoglalkozás keretében is,  

 a tanuló közeledésére mindig pozitívan reagáljon.  
 

10.2.3. Együttműködés kortárs csoportokkal 
 

A kortárs csoporttal az iskolavezetés, az ifjúságvédelmi felelős, a diákönkormányzat vezetői és az 
osztályfőnökök tartanak közvetlen kapcsolatot, működését és pontos programját közösen alakítják ki. 
Támogatjuk minél több kortárs oktató felkészítését. 
 

Szükség szerint az iskolában működhetnek speciális programok, melyeknek célja az, hogy segítséget 
nyújtsanak a problémás iskolai, illetve magánéleti helyzetekben, és oldják a szorongásokat, félelmeket. 
Ezáltal elősegítik a serdülők harmonikusan működő személyiségének a kibontakozását. A programok 
további feladata az, hogy időben felismerjék azokat a komoly pszichés problémákat, melyek kizárólag 
pszichológus, illetve pszichiáter segítségével orvosolhatóak. A programok során fontos szerepe van a 
folyamatos kapcsolattartásnak, egyrészt a szakemberekkel, másrészt pedig a szülőkkel. 
 

A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részére a programok egyéni és csoportos 
foglalkozásokból állnak. A csoportos foglalkozások mindegyike előre eltervezett metodika szerint épül 
fel, míg az egyéniek feladatuknak megfelelően a diákok egyéni, és legtöbbször intim problémájához 
igazodva alakulnak. Annak megítélése, hogy kinek milyen foglalkozásra van szüksége, egy előzetes fel-
mérés feladata. 
 

10.2.4. Konfliktuskezelés 
 

Fontosnak tartjuk a konfliktuskezelési stratégiáknak a tanulóifjúság minél szélesebb körében való 
megismertetését, annak érdekében, hogy a konfliktust, ne negatív és pusztító erőnek tekintsék, hanem 
lehetőségnek, amely elősegítheti a fejlődést és a tanulást. 
 

Amennyiben tanulóink elsajátítanak bizonyos konfliktuskezelési készségeket, képesek lesznek szo-
ciális helyzeteket elemezni, viselkedési lehetőségek közül választani és felelősséget vállalni saját csele-
kedeteikért. 
 

A konfliktuskezeléssel kapcsolatos ismeretek megszerzését kezdetben szabadidős tevékenység-
ként, a későbbiekben pedig tanóra keretében kívánjuk megvalósítani. 
 

Konfliktuskezelő program szabadidős tevékenység keretében „problémás” gyerekek részére: 

 Cél: 

 gyakorlatokon keresztül, saját tapasztalataik révén megértsék és elsajátítsák a konfliktusok 
megoldási technikáit 

 Követelmény 

 a tanulók legyenek képesek kritikusan elemezni attitűdjeiket és különböző kérdésekről alko-
tott nézeteiket, rendelkezzenek konfliktuskezelő készségekkel, érezzék és értsék a kommuni-
káció fontosságát, sajátítsák el a konfliktus feloldásához szükséges kommunikációs készséget 

 Tartalom: 

 Önismeret: önértékelés, énkép kialakítása, az én szerepe a különböző helyzetekben. 

 Mások egyediségének, különbözőségének felismerése, elfogadása, fontossága a kapcsolatok-
ban. 

 Interakció, konfliktushelyzetekben való kommunikáció: hallgatási stratégiák, testbeszéd, haté-
kony társalgási technikák, bizalommal kapcsolatos gyakorlatok. 

 Konfliktus okai, következményei: az erőszak alkalmazása a konfliktus során. 
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 Öt-lépéses konfliktuskezelési stratégia, a stratégia alapgondolata „mindkét fél nyerhet”. 

 Alapvető emberi jogok és azok kapcsolata a konfliktussal. 

 Feltétel: 

 A tanár ismerje a konfliktuskezelési stratégiákat. 

 Segédlet: 

 Daniel Shapiro: Konfliktus és Kommunikáció: Át a konfliktus kezelés labirintusán című program, 
Feladatlapok, Stresszoldó gyakorlatok 

 

10.3. A sajátos nevelési igényű tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység 
 

Ha az iskola alapító okiratában az intézmény alaptevékenységei között 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása, 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessé-
gével küzdő gyermekek, tanulók ellátása 

szerepel, azon 2013. január 1-ig az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek, tanulók ellátását is érteni kell. 
 

Ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői véleményében a sajátos nevelési igényt 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége, 

 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége 
alapozza meg, azon a gyermek, a tanuló következő felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2015. szeptember 
1-ig az egyéb pszichés fejlődési zavart (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavart) 
is érteni kell. 
 

Az iskola az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat képes fogadni eszközrendszere alapján: 

 testi fogyatékos, azon belül mozgáskorlátozott tanulók, 

 látássérült, azon belül gyengénlátó tanulók, 

 hallássérült, azon belül nagyothalló vagy műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült tanu-
lók, 

 dyslexia, 

 dysgraphia, 

 dyscalculia, 

 iskolai képességek kevert zavara, 

 kevert specifikus fejlődési zavarok, 

 nem meghatározott fejlődési zavara az iskolai készségeknek, tanulási zavar veszélyeztetettség, 

 aktivitás és figyelem zavara. 
 

Iskolánk oktató-nevelő munkájának alapelve, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók ugyanolyan 
ellátásban részesüljenek, mint más gyermek – problémája figyelembe vétele mellett. Ezáltal biztosítjuk 
számukra: 

 az integrált oktatás-neveléssel elősegítjük az önállóság kialakulását, a társadalmi beilleszkedés le-
hetőségét, 

 az egyéni fejlesztést a rehabilitációs célú fejlesztő terápiákkal, melynek során a tanultak elmélyí-
tése és a funkcionális képességfejlesztő tevékenységek alkalmazása történik,miközben ügyelünk 
arra, hogy a képességekhez és készségekhez mérten terheljük a tanulót. 
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A tanulmányi követelmények megegyeznek a nem SNI-s tanulók követelményeivel. Ehhez azonban 
a tananyagban mennyiségi, minőségi szelektálásra, a tanítási, -tanulási folyamat módszerében, eszkö-
zeiben, idő-keretében differenciált, rugalmas kezelésre van szükség. A Szakértői Bizottság szakértői 
véleménye, valamint a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye, javaslata alapján az igazgató egyes tantár-
gyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alól felmentést ad, eltérő haladási tempót, vagy a szá-
monkéréseknél hosszabb időtartamot engedélyez a rászoruló tanulóknál. Iskolánk oktató-nevelő mun-
kájának feladata a másság elfogadtatása, egymás iránti empátia, tolerancia kialakítása, fejlesztése. Fo-
lyamatos kapcsolattartás a szülők közösségével, hogy fogadják el ezeket a gyerekeket és segítsék az 
iskola ilyen jellegű tevékenységét. A pedagógusok a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik a sa-
játos nevelési igényű tanulók tanulására jellemző módosításokat, együttműködnek a különböző szak-
emberekkel, javaslataikat, iránymutatásaikat elfogadják, beépítik a pedagógiai folyamatokba. 
 

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozást igényelnek és ezt meg is kell kapniuk isko-
lánkban. Olyan tanítási-tanulási folyamatot biztosítanunk számukra a rehabilitációs célú fejlesztőfog-
lalkozások által, amely problémájuk megoldásában nyújt segítséget, (pl: eszközök, időkeret stb.) úgy, 
hogy a tanulók egyéni sikereket érjenek el. Ennek keretében a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesz-
tésére követelményeket kell meghatározni, egyéni fejlesztési tervet kell készíteni. A törvényben előírt 
szakember (fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus) meghatározott időkeretben foglalkozik ezekkel a 
gyerekekkel. 
 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztő programját a Pedagógiai Program 7. számú melléklet tar-
talmazza. 
 
 

11. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉG 

 
 

Az iskolánk eddig is sokat tett a szociális hátrányok enyhítéséért. A törvényalkotó arra ösztönzi a 
tantestületeket, hogy külön is végiggondolják és rendszerbe foglalják azokat a tevékenységi formákat, 
amelyek a szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezése, problémáik megismerése. 
 

11.1. Az iskola lehetőségei 

 
Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk minden tanulója számára kiterjedjen a szociális háló. Iskolánk le-

hetőségeihez mérten az alábbi támogatást nyújtja: 

 Fokozott segítségnyújtás a beilleszkedési gondokkal küzdő tanulóknak, az új osztályközösségek-
nek. 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése, iskolaorvosi vizsgálat biztosítása. 

 A rászoruló tanulók számára pénzbeli támogatás vagy természetbeni juttatás megállapításának 
kezdeményezése. 

 Felzárkóztató, felkészítő órák, illetve konzultációs lehetőség. 

 Pénzügyi és gazdasági ismeretek nyújtása. 

 Továbbtanulás irányítása, segítése. 

 Diákétkeztetés (kedvezményes étkeztetés rászorultsági alapon). 

 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek (számítógép) egyéni 
vagy csoportos használata. 

 A nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolata. 

 A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése. 
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 Családlátogatás: osztályfőnök és ifjúságvédelmi felelős, valamint kollégista esetén a csoportne-
velő. 

 Tankönyvvásárláshoz nyújtott segítség, tartós tankönyv, ingyenes tankönyv. 

 Kollégiumi elhelyezés. 

 Írószer, tankönyv, ruhagyűjtések szervezése. 

 Anyagi támogatások lehetőségeinek felkutatása (önkormányzati juttatások, pályázatok, …) segé-
lyek differenciált elosztása. 

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórán. 

 Kapcsolatfelvétel a kisebbségi önkormányzatok képviselőivel. 

 Élményt nyújtó programok (kirándulás, iskolai rendezvények) térítési díjának részbeni vagy teljes 
átvállalása. 

 Szorgalmazzuk a gyermekjóléti intézmények által szervezett rendezvények látogatását. 

 Patrónusi, mentori, vagy tutori rendszer működtetése (Útravaló Program). 

 A Széchenyi alapítvány támogatásai. 
 

A szociális hátrányok enyhítését segítő ifjúságvédelmi munkák során minden esetben a tanuló ér-
dekét képviseljük. 
 

11.2. Arany János kollégiumi programok 

 

11.2.1. Arany János Kollégiumi Program 
 

A Kollégiumi pedagógiai programban részletesen bemutatásra, ismertetésre kerül az Arany János 
Kollégiumi Program (AJKP). 
 

11.2.2. Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program 
 

A Kollégiumi pedagógiai programban részletesen bemutatásra, ismertetésre kerül az Arany János 
Szakközépiskolai-Kollégiumi Program (AJKSZP). 
 

11.3. Útravaló Ösztöndíjprogram 
 

Az esélyegyenlősség biztosítása érdekében minden évben a kiírásban szereplő feltételeknek meg-
felelően pályázunk tanuló-mentor párokkal az illetékes minisztérium által kiírt Útravaló Ösztöndíjprog-
ramjára. Az elbírálás függvényében veszünk rész a pályázatban. 
 

A pályázat célja: 

 a mélyszegénységben élő, tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réteg 
gyermekei számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres 
integráció biztosítása, 

 a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, 
szakma, érettségi és diploma szerzési esélyeinek javítása, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer 
megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. 

 
Az Útravaló Ösztöndíjprogram keretén belül az alábbi alprogramokban kapcsolódik be intézmé-

nyünk: 

 „Út az érettségihez” ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola si-
keres befejezése céljából, 
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 „Út a szakmához” ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók sikeres tanulmányainak elősegí-
tése, tanulási nehézségeinek leküzdése. 

 
 

12. A LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK SEGÍTŐ PROGRAM 

 
 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2015. január elsejétől életbe lépett új eleme a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése. A törvény 37. §-a értelmében „le-
morzsolódással veszélyeztetett tanuló az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlagered-
ménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 
mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása vá-
lik szükségessé.” 
 

12.1. A lemorzsolódás okai 
 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás – az esetek többségében - nem egy adott esemény következ-
ménye, hanem évek során halmozódó problémák, konfliktusok eredménye, az alábbiak szerint: 

 Hiányzás növekedése, igazolatlan mulasztás magas száma. 

 Romló tanulmányi átlag. 

 Rendszeres otthoni tanulás hiánya. 

 Évismétlés. 

 A matematika és a szövegértés alapkompetenciákban mutatkozó súlyos hiányosságok. 

 Tanulási-magatartási nehézségek (BTM, SNI). 

 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet, roma származás.  

 Az iskolába történő ingázás. 

 Állami gondozott, nevelő szülőknél élő fiatal. 

 Korai gyermekvállalás. 

 Családtagjairól anyagi vagy más értelemben gondoskodó fiatal. 

 Gyenge egészségügyi állapot, tartós betegség. 

 Otthoni körülményekben bekövetkezett változás: válás, munkanélküliség, alkoholizmus, mentális 
sérülés, lelki vagy fizikai bántalmazás, szociális deviancia a családban. 

 
Viselkedéshez köthető előjelek: 

 Unatkozik a tanórák alatt, alacsony a motivációja, nincs kötődése az iskolához, az osztályhoz. 

 Drasztikus viselkedésváltozás a tanulónál (agresszió, visszahúzódóvá válás, …). 

 A diák kiközösítő magatartása, bomlasztó, agresszív viselkedése, normaszegés. 

 Kirekesztő osztályközösség és a közösségi támogatás hiánya. 

 Iskolai zaklatás, agresszió elszenvedője. 

 Depresszió. 

 A család alacsony vagy túl magas elvárás rendszere. 

 Negatív iskolai tapasztalat (tanári érdektelenség, módszertani eszköztelenség, az oktatás egysíkú-
sága, kevés támogatás, túlkontrollálás). 

 Jövőkép hiánya, kényszerű szakmaválasztás.  
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12.2. Célok a lemorzsolódás csökkentése érdekében 
 

A lemorzsolódás csökkentése érdekében jelentős szerepe van: 

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatának, 

 a professzionális tanári kommunikációnak, 

 a tanulók egymás közötti személyes kapcsolatának, 
− szorgalmas segítőkész tanulók, sokat tudnak lendíteni gyenge társaikon, ha együtt tanulnak 

(tanulópárok), 

 családi és iskolai ártalmak feltárásának, enyhítésének vagy megszüntetésének, 

 önbizalom, önismeret kialakításának, erősítésének, 

 akaraterő fejlesztésének, 

 motiváció felkeltésének, 

 minden tanár feladata, hogy a tanórai tanulás megszervezésénél vegye figyelembe az egyéni ké-
pességeket és módszereit az osztály képességeihez igazítsa. 

 
A lemorzsolódás csökkentése érdekében megfogalmazott iskolai célok: 

 a hátrányok és annak okainak a feltárása (megfigyelés, kérdőív, családlátogatás, környezettanul-
mány) 

 segítségnyújtás a felismert hátrányok leküzdésében: 
− a hiányzó tanulási motívumok kialakítása és fejlesztése, 
− teljesítmény motivációk kialakítása, 
− a fejlődést esetlegesen gátló beállítódások megszüntetése, 
− társakhoz való viszony, segítőkészség, együttműködés, tisztességes versengés fejlesztése, 
− helyes tanulási szokások kialakítása (rendszeresség, sikeresen teljesíthető feladatok, ellen-

őrzés, értékelés). 
 

12.3. Feladatok a lemorzsolódás csökkentése érdekében 

 
Az iskolában uralkodó légkör, a tanár-diák viszony központi jelentősegű a tanulók motiváltsága és 

iskolában maradása szempontjából. 
 

A tanulói teljesítmény három fontos faktora: 
1. a tanárokkal való kapcsolat, 
2. a feltételezett jövőbeni tevékenység és az iskolai oktatás kapcsolódása, 
3. a tanárok egymással való együttműködése.  
 

12.3.1. Az osztályfőnök feladatai 
 

Az osztályfőnök feladatai:  

 Tanulók, családjaik, életkörülményeik megismerése. 

 Kapcsolattartás a szülőkkel.  

 Kiemelt odafigyelés a gyermekvédelem látókörébe került tanulók felé. 
Együttműködés a szakemberekkel: pszichológus, orvos, védőnő, gyógypedagógiai szakemberek, 
rendőrség, pártfogó, gyám, nevelőszülők, nevelőotthonok, gyermekjóléti szolgálat, családvédelmi 
szolgálat - esetmegbeszélések. 

 A tanulók közösségben elfoglalt pozíciójának felmérése, a beilleszkedés segítése, működő és ön-
szabályozó közösség kialakítása. 

 A tanuló személyiségének megismerése. 

 A tanuló iskolai és iskolán kívüli teljesítményének figyelemmel kísérése. 
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12.3.2. A pedagógusok általános feladatai 
 

A pedagógusok általános feladatai: 

 Problémafeltárás: a pedagógusok (nem csak az osztályfőnök) alakítsanak ki olyan kétszemélyes 
(bizalmi) helyzetet, amelyből kiderülhet, mi az oka annak, hogy a tanuló képességei alatt teljesít 
vagy romlik a tanulmányi átlaga.  

 A problémafeltárás után a lehetséges további intézkedések megtétele: 
− ha a probléma a gyermek családjában van, jelzés a gyermekvédelem felé, 
− ha szociális helyzet romlása az ok – jegyző értesítése, egyéb más támogatási rendszer kere-

sése, 
− ha osztályon belüli bántalmazás az ok – a megfelelő pedagógiai intézkedések meghozatala 

az osztályfőnök, a pedagógusok és az intézmény vezetése részéről, 
− ha a tanuló mentálisan mutat olyan tüneteket, amely gátolja őt a képességeinek megfelelő 

továbbhaladásban – megfelelő szakember, pl.: pszichológus bevonása vagy egyéb más szak-
ember igénybevétele, 

− szükség szerint egyéni fejlesztés, felzárkóztatás, tanórai differenciálás, 
− egyéni képzési fejlesztési terv készítése az adott tanulók számára. 

 
A pedagógusoknak kulcsszerepe van a lemorzsolódás megelőzésében. A tanulókkal való viszonyuk, 

elvárásaik, pozitív megerősítésük nagyban hat a tanulói motivációra, amely az iskolában maradás egyik 
alapvető tényezője. Olyan iskolai klíma megteremtésére van szükség, ami kellően biztonságos közeget 
teremt a nehézségek megbeszélésére a tanulók egyéni nehézségeinek kezelésére. 
 

12.3.3. Az iskola feladatai 
 

Ssz. Tevékenységek, feladatok Elvárt eredmények 

1. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK ROMLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

1.1. Szintfelmérő dolgozatok 
1. időpontjai: 

− 9. évfolyam bemeneti (szeptember) 
− 9. évfolyam kimeneti (június) 
− 10. évfolyam kimeneti (június) 

2. tantárgyak: 
− szakközépiskolai (új típusú szakisko-

lai) képzésben: 

 matematika, magyar, idegen 
nyelv, 

− szakgimnáziumi (új típusú szakkö-
zépiskola) képzésben: 

 matematika, magyar, idegen 
nyelv, természetismeret 

tantárgyakból 
3. értékelése: 

− évfolyamdolgozatnak minősül 

1. Tantárgybeli képességek felmérése, azo-
nosítása 

2. Felzárkóztató foglalkozásokra történő 
besorolása 

3. Rangsorolás a szintfelmérő dolgozatok 
összeredménye alapján: csoportbontás 
alapja 

1.2. Felzárkóztató foglalkozások szervezése 
1. egyéni felzárkóztatás 
2. hátránykompenzálás 

1. Egyéni képességek fejlesztése 
2. Tanulmányi eredmények növekedése 
3. Elégtelen tantárgyak számának csökke-

nése 
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4. Évfolyamismétlés számának csökkenése 
5. Korai iskolaelhagyás számának csökke-

nése 

1.3. Kompetenciafejlesztés tanórákon 
1. matematika valamint magyar nyelv és 

irodalom/magyar-kommunikáció tan-
tárgyakból 

2. 9. és 10. évfolyamon 

1. Kompetencia-eredmények javulása 

1.4. Speciális, szakmai matematikai ismeretek 
oktatása szakközépiskola (új típusú szakis-
kolai) 11. évfolyamán 

1. Tanulmányi eredmények növekedése 
2. Elégtelen tantárgyak számának csökke-

nése 
3. Évfolyamismétlés számának csökkenése 
4. Sikeres szakmai vizsgát tevők számának 

növekedése 

1.5. Tanulásmódszertan tantárgy szakközépis-
kola (új típusú szakiskolai) 9. évfolyamán 
1. heti 1 órában 
2. csoportbontásban történő oktatás (1-

17 fő) 

1. Nő a rendszeres otthoni tanulás gyakori-
sága, óraszáma 

2. Hiányzások csökkenése 

1.6. Csoportbontás 
1. 9. és 10. évfolyamon 
2. tantárgyak: 

− matematika 
− magyar nyelv és irodalom/magyar-

kommunikáció 
− angol nyelv/német nyelv 

3. a csoportalkotás a szintfelmérő dolgo-
zatok összeredménye alapján történik 

1. Egyéni képességek fejlesztése 
2. Egyéni törődés 
3. Tanulmányi eredmények növekedése 

1.7. Állami és Alapítványi ösztöndíjak 
1. Útravaló 
2. Tanulmányi ösztöndíj 
3. Széchenyi Alapítvány 

1. Nő a tanuláshoz, a választott szakmához 
fűződő motiváció 

2. Tanulmányi eredmények növekedése 
3. Hiányzások csökkenése 

2. CSALÁDI ÉS ISKOLAI ÁRTALMAK FELTÁRÁSA, ENYHÍTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE 

2.1. Családi háttérvizsgálat 9. évfolyamban 1. Felmérni a tanulók családi hátterét az 
alábbi szempontok alapján: 

 lakáskörülmények, anyagi háttér 

 tanulási feltételek 

 oktatási, tanulási előfeltételek 

 szabadidős feltételek 

 oktatási, tanulási eredmények 

 tanulmányi célkitűzések 
2. Az eredmények ismertetése osztályszin-

ten az őszi nevelési értekezleten 
3. Az eredmények áttekintése az ifjúság-

védelmi felelőssel, védőnőkkel, iskola-
orvossal, iskolapszichológussal 

2.1. Szociometria készítése 9. évfolyamban 1. Felmérni a tanulók osztályközösségben 
betöltött szerepét 
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2. Eredmények ismertetése osztályszinten 
az osztályban tanító szaktanárok, kollé-
giumi nevelők részére 

2.3. Szociális kompetenciafejlesztés 
kollégiumi csoportfoglalkozásokon 

1. Nő az önismeret, önértékelés, belső biz-
tonság 

2. Kialakul, erősödik az alkalmazkodási ké-
pesség, az együttműködési készség 

3. Nő a közösségépítés iránti igény 

2.4. Esetmegbeszélések 
az osztályfőnök szervezésében az osztályban 
tanító tanárok közreműködésével 

1. Egyéni törődés 
2. Okok együttes feltárása, alkalmazni kí-

vánt oktatási-nevelési módszereket, fel-
adatok, tevékenységek meghatározása 

3. Tanári együttműködés 

2.5. Pótosztályfőnökök a 9. évfolyam osztályai-
ban 

1. Osztályfőnök távolléte esetén az osz-
tályfőnöki feladatok ellátása 

2. A tanulók nyomon követése 

2.6. Prevenciós előadások, foglalkozások 
Bűnözés, alkohol, drog, szexualitás 

1. Társadalmi normák elsajátítása 
2. Jogkövető, normarendszer szerinti ma-

gatartás kialakítása 
3. Egészséges életmód kialakítása, tudato-

sítása 

2.7. Őszi nevelési értekezlet 
1. felzárkóztató foglalkozások eredményes-

ségének bemutatása 
2. családi háttérvizsgálati felmérés eredmé-

nyének bemutatása 
3. szociometriai felmérés eredményének 

bemutatása 

1. Tanári együttműködés 
2. Hatékony problémafeltárás 

2.8. Tanügyi-adminisztrációs szoftver 1. Tanulók nyomon követése 

 
 

13. AZ IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
 

Az iskolában, minden tanév elején végzett felmérés azt mutatja, hogy tanulóifjúságunk több mint 
fele a hátrányos helyzetű gyermekek köréből kerül ki. Egyre kevesebb azon tanulóink száma, akik ren-
dezett családi háttérrel rendelkeznek, amely esetekben jó az iskola és a szülői ház együttműködése, 
kapcsolattartása. Egyre fontosabbá válik tehát a gyermek- és ifjúságvédelem. 
 

Minden pedagógus, legyen az szaktanár, osztályfőnök vagy kollégium esetén csoportnevelő, min-
denki közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körül-
mények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 
 

Az ifjúságvédelmi tevékenység feladatai:  

 tájékoztatni a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak 
hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt keres-
hetnek fel, 



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – I. Nevelési Program 

50. 

 a tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál – a 
veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatáson megismerni a tanuló családi környe-
zetét, 

 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszé-
lyeztető tényező megléte esetén kezdeményezni, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szol-
gálatot, 

 a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, 

 a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljá-
rást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megál-
lapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdeké-
ben, 

 az iskolában a tanulók a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot el-
látó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, if-
júsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, illetve telefonszámát, 

 az iskola nevelési programja, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében egészségne-
velési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának fi-
gyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola igazga-
tójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére. 

 
Az iskola feladatai az ifjúságvédelem területén, melynek koordinációs szerepét az ifjúságvédelmi 

felelős látja el: 

 az iskolánk és a kollégiumunk kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére, il-
letve a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének elősegítésére, 

 az iskola továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt a tanulónak és a szülőnek 
a középiskolai, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdéséhez, 

 az iskolában, továbbá az iskolán kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken 
tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása, 

 a gyermekekkel és a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 
a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a neve-
lési év, illetőleg a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség szerint (a tanórai, kollégiumi, 
gyakorlati foglalkozás, kirándulás stb. során) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően 
ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell, 

 az iskola, kollégium házirendjében meghatároztuk azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a 
gyermekeknek, tanulóknak az iskolában, kollégiumban való tartózkodás során meg kell tartaniuk, 

 az iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzatában meghatároztuk a nevelési-oktatási in-
tézmény vezetőinek, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak feladatait a tanuló- és gyer-
mekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások), 

 a prevenciós tevékenység részben tanórai keretben, részben megelőző programok keretében fo-
lyik az alábbi kiemelt témákban:  
− Egészséges életmód, 
− Szenvedélybetegek, 
− A dohányzás, 
− Az alkoholfogyasztás, 
− A drogfogyasztás. 

 iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvé-
delem megvalósítását:  
− a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 
− egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 
− moduláris oktatás (egészséges életmód), 
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− a családi életre történő nevelés, 
− az iskola egész területén a dohányzás tilos, 
− a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, szünidei 

programok. Fontos feladatunk ezek bővítése a szabadidő-szervező tanár vezetésével), 
− a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás). A költségvetés-

ben (csekély) szociális keretet különítünk el a rászorulók támogatására (tankönyvtámoga-
tás, illetve kirándulás támogatás). Szükség esetén kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani 
a rossz anyagi vagy rossz lakáshelyzetben lévő családok gyermekeinek, 

− tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
 
 

14. A PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI ÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA FELADATAI 

 
 

14.1. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai 
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírása tartalmazza, az 
alapvető feladatai az alábbiak: 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a bemeneti és kimeneti mérési lapok megíratása, kijavítása és kiértékelése, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 érettségi, szakmai, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
 

14.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza 

meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 
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Feladatai: 

 irányítja, szervezi a felelősségére bízott tanulóközösség (továbbiakban osztály) iskolai életét, je-
lentős nevelő hatást fejt ki, érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival. Az egységes 
értékrend megvalósítása érdekében koordinálja, ellenőrzi az osztályban folyó pedagógiai tevé-
kenységet, 

 az osztályfőnöki munkaközösség munkatervi feladatait és az osztály sajátosságait figyelembe véve 
tervezi és végzi munkáját, 

 9. osztály osztályfőnökeként szeptemberben a családi háttérvizsgálati, októberben a szociometriai 
felmérést elvégzi az osztályában, melyet kiértékel és bemutat az őszi nevelési értekezleten, 

 9. osztály osztályfőnökeként a félévi osztályozóértekezleten összegző beszámoló keretében is-
merteti a tanulók tanulmányi előmenetelét (összehasonlítva az általános iskola 8. osztály eredmé-
nyeivel), 

 a pályakövetési rendszer keretében, végzett osztálya (érettségizett, szakmai vizsgázott) tanulói-
nak elhelyezkedését, továbbtanulását ismerteti a tanévnyitó értekezleten, nyomtatott és digitális 
formában szeptember 15-ig leadja beszámolóját az igazgatónak, 

 az osztályban tanító szaktanárral egyeztetve, bejelentve a területileg illetékes igazgatóhelyettes-
nek, látogathatja osztálya tanítási óráit, 

 koordinálja a szabadidős foglalkozásokat, 

 nyomon követi a tanulók fejlődését, tevékenységét, konfliktusait az osztályban és a szülői házban, 
valamint egyéb kortárs csoportokban, 

 figyelemmel kíséri osztálya tanulóit tantárgyi és tanórán kívüli tanulási folyamat során, tapaszta-
latairól visszajelzést ad az illetékeseknek, 

 törekszik arra, hogy jelen legyen azokon az iskolai eseményeken, melyeken osztályának tanulói is 
részt vesznek, 

 javaslatot tesz igazgatói szintű dicséretre és büntetésre, illetve fegyelmi eljárás megindítását kez-
deményezheti, 

 gondoskodik a szociális segítségnyújtásról, 

 együttműködik az ifjúságvédelmi felelőssel és a fejlesztő pedagógussal, 

 segíti a személyre szabott és sikeres pályaválasztást, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztat, 

 a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tekintetében negyedévenként megszervezi az osztály-
ban tanító tanárok, csoportnevelők részére az esetmegbeszéléseket, 

 adminisztrációs munkáját köteles pontosan ellátni: 

 hetente ellenőrzi a naplóba beírt órákat, s hiány esetén felszólítja kollégáját a hiánypótlásra, 
ennek elmaradása esetén jelez az illetékes igazgatóhelyettesnek, 

 havonta összegzi és adminisztrálja a hiányzásokat, folyamatosan követi a hiányzások igazo-
lását, 

 igazolatlan hiányzás esetén a Házirenddel összhangban értesíti a szülőket, a hatóságot és a 
gyermekjóléti szolgálatot, 

 következetesen eljár a fegyelmi vétséget elkövető tanulókkal szemben, és a büntetéseknek 
a naplóba és az ellenőrzőbe való beírását naprakészen végzi, 

 félévkor és év végén a tanügyi dokumentumok kiállítását – ellenőrző, bizonyítvány, törzs-
lap, osztálystatisztika – hibátlanul, határidőre elvégzi, 

 9. osztályos kompetenciamérések dolgozatait határidőre kijavítja, 

 naprakészen vezeti a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatlapját, 

 a szülők tájékoztatása az iskolai Házirendről és gyermekük iskolai teljesítményéről, 

 a szülői ház és az iskolai nevelés közötti harmónia megteremtése, lehetőség szerinti optimális 
összhang kialakítása, 

 rendszeres kapcsolattartás a szülői közösség képviselőjével. 
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Felelőssége kiterjed teljes megbízatására és egész pedagógiai tevékenységére. Aktivitásától, példa-
adásától és igényességétől nagymértékben függ az osztályközösség tanulmányi eredményessége, a ta-
nulók neveltsége. 
 
 

15. A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁJA 

 
 

A kapcsolattartás a fenntartóval, a szülői szervezettel, az intézményi tanáccsal, a szülőkkel, a tanu-
lókkal, az oktatásban közvetlen segítséget nyújtó intézményekkel, gazdálkodókkal az alábbi módon 
történik. 
 

A fenntartóval, szakmai szervezetekkel és hatóságokkal az intézmény igazgatója tart közvetlen kap-
csolatot: 

 az adott szervek rendezvényein való részvétellel,  

 az intézmény ügyeiben esetenként eljárva,  

 az intézmény érdekeinek képviseletével,  

 az alkalmazottakról, tanulókról vezetett adatok szolgáltatásával. 
 

Egyes konkrét esetekben e feladatot átruházhatja, illetve megoszthatja az adott területért felelős 
igazgatóhelyettessel. 
 

Az intézményi tanáccsal a kapcsolatot az e testületbe delegált pedagógusok, illetve az iskola igaz-
gatója által valósítja meg az intézmény. Az intézményi tanács elnöke a felelős, hogy az iskolaszéki ha-
tározatokról a tantestület, a tantestület döntéseiről az iskolaszék tagjai értesüljenek.  
 

Pedagógusokkal: 

 Az iskola vezetősége hetente egyszer, hétfőnként vezetői értekezletet, havonta egyszer, kibővített 
vezetői értekezletet (az iskolavezetés kiegészül a munkaközösség-vezetőkkel) tart: 
− az értekezleteken megbeszélik, értékelik az elmúlt időszak munkáját és a következő hetek 

feladatait, 
− a kibővített vezetői értekezleten – az éves munkatervben foglaltak szerinti ütemezésben – 

beszámolnak a munkaközösség-vezetők és a szakterületek felelős vezetői, 
− az aktuális problémákról keddenként nevelőtestületi értekezlet formájában rövid tájékoz-

tatást ad a vezetőség a 3. tanítási szünetben, 
− felelős: igazgató. 

 A tantestülethez eljuttatandó információk megismertetésére és a testület véleményének a meg-
fogalmazásra teremt lehetőséget a tanári szerver regisztrált tantestületi tagok számára. Felelős: 
igazgatóhelyettes. 

 
A tanári együttműködés formái: 

 nevelőtestületi értekezletek, 

 munkaközösségi értekezletek, 

 értékelő esetmegbeszélések, 

 problémamegoldó fórumok, 

 hospitálásra épülő megbeszélés. 
 

Nem pedagógus dolgozókkal: 

 az gazdasági vezető napi rendszerességgel irányítja és ellenőrzi a gazdasági és technikai részleg 
munkáját, szükség esetén értekezletet hív össze, 
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 felelős: gazdasági vezető. 
 

Diákokkal: 

 A nevelőtestületi megbeszélés során felmerült, a tanulókat érintő ügyeket az osztályfőnökök to-
vábbítják. Felelősök: osztályfőnökök. 

 Kiemelten fontos eseményekről tanítási napokon írásos körözvény formájában, a honlapon, az 
iskolai faliújságon, digitális hirdetőn, iskolaújságon és az iskolarádión keresztül értesítjük a tanu-
lókat. Felelős: igazgatóhelyettesek. 

 Az ellenőrző könyvbe az osztályfőnök írja be: szülői értekezlet, fogadónap időpontját, dicsérete-
ket, büntetéseket. Felelős: osztályfőnökök. 

 Az osztályok képviselőiből (2 fő osztályonként) álló DÖK tanács kéthavonta 1 alkalommal (szer-
dánként) tartja tanácskozását, ahol a DÖK segítő tanár közvetítésével megbeszélik a diákokat 
érintő problémákat. Felelős: DÖK segítő tanár. 

 
Szülőkkel: 

 Fogadónapok: évente háromszor, az éves munkatervben meghatározott napon, 14.30-15.30 óra 
időtartamban várjuk a szülőket az iskolába. A munkaközösségek külön teremben fogadják az ér-
deklődőket. Az igazgatóhelyettesek a terembeosztás rendjét a porta mellett és a megfelelő terem 
ajtajára kifüggesztik. A fogadóórán minden pedagógusnak (az óraadóknak és részmunkaidőben 
dolgozóknak is) részt kell vennie. A távolmaradást indokolt esetben az igazgató vagy az igazgató-
helyettesek engedélyezhetik előzetes kérelem alapján. 

 Szülői értekezlet: minden évben 3 alkalommal szülői értekezletet kell tartani (ősszel és az első 
félév lezárását követően). Ezen túl az évnyitót követően az osztályfőnökök tájékoztató szülői ér-
tekezletet tartanak a 9. évfolyamos tanulók szüleinek. 

 Tanári fogadóóra: Minden tanárnak meg kell jelölnie egy tanórát, amelyben hetente fogadni tudja 
a szülőket. Ezen időpontokat az osztályfőnökök beíratják a tanulókkal az ellenőrzőbe.  

 Szülői munkaközösséggel: A kibővített iskolavezetés az SZMK-val tartja a kapcsolatot, évente 2 
tanácskozást szervez. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek. 

 
Intézményekkel: 

 A tanuló életútjának előző és következő állomásaival (általános iskola, egyetem vagy főiskola, és 
a munka világa, a Leonardo projektekben résztvevő külföldi partnerek) osztályfőnökök, projektfe-
lelős, továbbtanulási-, beiskolázási felelős. 

 A társadalmi és szakmai igényeket szabályozó rendszeren keresztül érvényesítők (OM. FVM, Ag-
rárkamara) szakmai igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető. 

 Akik segítik az iskolát nevelési, oktatási céljainak elérésében (kulturális, szociális, gazdasági, civil 
szervezetek, sportintézmények, sport bizottságok) a kapcsolattartás nem szabályozott, alkalmi. 

 
A kollégium nevelői a tantestület tagjai is egyben, a testületi értekezleteken rendszeresen részt 

vesznek. Havonta egyszer kerül sor osztályfőnök-csoportnevelő találkozóra. 
 

A város középiskoláival a városi kollégiumi funkció miatt az iskola igazgatója, a kollégium vezetője, 
a nevelőtanárok valamint a gazdasági vezető tartják a kapcsolatot.  
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16. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 
 

16.1. Az egészségfejlesztés alapelvei 

 
Valljuk: az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jólét állapota. Az egészsé-

ges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésére tanít, hanem az egészséges állapot öröm-
teli megélésére és a harmónikus élet értékként való tiszteletére is nevel. 
 

Az egészség az élő szervezeteknek olyan harmonikus működési állapota, amely egyrészt biztosítja 
a szervek kiegyensúlyozott, zavartalan munkáját, másrészt lehetővé teszi az ember beilleszkedését a 
környezetbe. Az egészség teljes testi, lelki, szociális jóléti állapot (WHO). Az egészség tehát nem a be-
tegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Az egészség nem passzív állapot, hanem 
folyamat. Az egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, 
életkori sajátosságait. Arra törekszünk, hogy a teljes körű egészségfejlesztési program koordinált, nyo-
mon követhető és mérhető, értékelhető módon valósuljon meg. 
 

Egészségfejlesztés alapelvei iskolánkban: 
1) A szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni. 
2) Tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység. 
3) Kiterjed minden tanulóra. 
4) Résztvevője az iskola minden dolgozója. 
5) Helyes cselekedésre serkentő. 
6) Segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását. 
7) Személyiség és közösség megerősítése. 
 

Pedagógiai alapelveink az alábbiak: 
1) Általános elv, az iskolai tananyagban kiemelt helyet kell, hogy elfoglaljon az egészségnevelés, a 

pozitív egészségkép kialakítása. 
2) Az egészség védelmére, fejlesztésére való felkészítés, az egészségkultúra elemeinek átadása min-

den pedagógus feladata. Rajtuk, a felkészültségükön múlik, hogy milyen hatékonysággal tudják 
alkalmazni a nevelési eljárást. Eredmény csak akkor születhet, ha saját személyiségükből fakadó 
erővel, energiával megtöltve adják tovább az ismereteket. 

3) Csak akkor lehet hatásos, ha a gyerekek meglévő ismereteiből, tapasztalataiból indul ki és figye-
lembe veszi szükségleteiket. 

 
Ennek értelmében iskolánk egészségfejlesztéssel összefüggő alapelvei, céljai és feladatai az alábbi 

területekre terjednek ki: 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése (a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető 
szerek fogyasztásának megelőzése) 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné. 
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16.2. Az egészségfejlesztés célkitűzése 
 

Az iskolánkban folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fej-
lődést, támogassa a gyermek, tanuló esetében a környezethez történő alkalmazkodást, felkészítsen és 
megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, így csökkentve a 
káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a személyiséget érő változásokra. 
 

Az egészségfejlesztési program célkitűzései: 
1) Rövid távú célok 

a már működő tevékenységek folytatása és bővítése annak érdekében, hogy: 
a) a tanulók ismerjék meg jobban önmagukat és egymást, 
b) tudatosodjon bennük, hogy mindenki felelős a saját egészségéért, 

2) Középtávú célok 
a) olyan szellem kialakítása, amely tudatos testi és lelki egészségmegőrző és fejlesztő maga-

tartásra ösztönző, 
b) az egészségnevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg, 
c) a tantárgyközi kapcsolatok erősítése annak érdekében, hogy a tanulók egységben lássák az 

egy témához tartozó ismereteket, 
d) alakuljon ki a tanulókban, hogy az egészség érték, 
e) épüljenek be életükbe az alapvető higiéniai tennivalók, a mindennapi testmozgás és az 

egészséges táplálkozás, 
f) ismerjék meg önmagukat, személyiségüket, testüket, korlátaikat és lehetőségeiket, 
g) tudják a káros szenvedélyek következményeit és tudjanak nemet mondani, 
h) szerezzenek helyes ismereteket a nemi fejlődéssel kapcsolatban, 
i) tudják, hogy hová forduljanak szükség esetén tanácsért, segítségért, 

3) Hosszú távú célok 
Olyan egészségfejlesztő iskolakialakítása, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a 
munka egészséges színtere legyen. 
Ennek érdekében:  
a) minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését, 
b) együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a 

szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen, 
c) kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges táplálkozásnak, a testedzésnek és a szabadidő 

hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanács-
adást biztosító programoknak, 

d) olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a ta-
nulók jól-létét és méltóságát, lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszí-
tést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 

16.3. Az egészségfejlesztés feladatai 

 
Az egészségnevelés az intézmény minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 
 

Fontos, hogy az intézményből önmegvalósító, önbizalommal felvértezett tanulók lépjenek ki. A csa-
láddal közösen el kell érni, hogy az egyén a következő személyes értékekből a lehető legtöbbel rendel-
kezzen. 
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Az egészségfejlesztés területei az alábbiak: 
a) Testi nevelés. 
b) Pszichohigiénés nevelés. 
c) Szociális higiénés nevelés. 
 

A Testi nevelés területhez tartozó feladatok: 
a) Személyi higiéné. 
b) Környezet-higiéné. 
c) Környezetvédelem. 
d) Testnevelés- és sport – több mozgás. 
e) Egészséges táplálkozás. 
f) Balesetek megelőzése. 
g) Elsősegélynyújtás. 
h) Időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok. 
i) Megelőzésre nevelés. 
j) Biztonság igénye. 
k) Szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség). 
l) Életkorral járó biológiai sajátosságok. 
 

A Pszichohigiénés nevelés területhez tartozó feladatok: 
a) Napi és heti életritmus 

 alvás, tanulás, munka, játék, 

 ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak, 

 fogyasztói szokások, 

 pozitív értékrend kialakítása, 

 a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása – belső harmónia, 
b) Stresszkezelés 

 apróbb sikertelenség elviselése, 

 konfliktusok megoldása, problémamegoldás, 

 önismeret, éntudat, 

 dönteni tudás, 
 
c) Szenvedélybetegségek megelőzése 

 dohányzás-, alkohol-, drogtagadás, 

 társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései, 
d) Az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók 

 érzelmeket felismerni, kifejezni erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket kezelni, 

 empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő fejlesztése. 
 

A Szociális higiénés nevelés területhez tartozó feladatok: 
a) Kommunikáció fejlesztése. 
b) Kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása. 
c) Etika, érték szabályok kialakítása, korlátokat felállítása és elfogadása. 
d) Szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése. 
e) Társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek). 
f) Társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága, előnyei. 
 

Az egészségfejlesztési programban megfogalmazott feladatokat az Egészségfejlesztési csoport ko-
ordinálja és felügyeli, amelynek tagjait az igazgató által felkért pedagógusok és az iskola-egészségügyi 
szolgálat munkatársai alkotnak: 
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a) igazgatóhelyettesek, kollégiumvezető, tagintézmény-vezető, 
b) munkaközösség által delegált tag (munkaközösségenként 1 fő), 
c) testnevelő tanárok, 
d) iskolaorvos, 
e) védőnő, 
f) ifjúságvédelmi felelős, 
g) diákönkormányzatot segítő pedagógus, 
h) iskolapszichológus. 
 

16.4. A program megvalósítása 

 

16.4.1. A program megvalósításának lépései 
 
1. Az intézmény tanulóinak az egészséges életmódhoz való viszonyulásának konkrét kérdőív formá-

ban való felmérése 9. évfolyam minden osztályában. 
2. A kapott vizsgálati eredmények kiértékelése, a problémás területek meghatározása, rangsorolása, 
3. Mindezek alapján az elsődleges, majd a másodlagos prevenciós feladatok, módszerek kidolgozása 

ütemterv alapján. 
4. A program tartalmi elemeinek megvalósítása szakgimnáziumi képzés esetén 4 tanévre, szakkö-

zépiskolai képzés esetén 3 tanévre vonatkozó ütemterv alapján. 
 

16.4.2. Tanórák 
 

Minden pedagógus képes arra, hogy szaktárgyában megtalálja az egészség propagálásának lehető-
ségeit és ezeket beépítse a tananyagba. Erre lehetőséget biztosítanak a helyi tantervek: a természet-
tudományos, idegen nyelvi és a szakmai elméleti tantárgyak alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását 
segíteni. Továbbá a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0031 számú pályázatban vállalt feladatok közül önálló 
modulként épül be oktatási gyakorlatunkba az egészségnevelés néhány eleme. Ennek során pedagógiai 
eszközeinkkel igyekszünk a tanulóinkban tudatosítani az egészséges életmód, higiénia, testápolás, kör-
nyezetápolás fontosságát, szükségességét. Módszereink elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalma-
zását biztosító készségeket fejlesztik, az ismeretek teljes alkalmazását segítik elő. 
 

Tanórai keretek között elsősorban az alábbi, elsődleges megvalósítási színterek vannak az iskolánk-
ban: 
a) természettudományos órák 

 szakgimnáziumban 9. évfolyamon a kötelező komplex természettudományos tantárgy, il-
letve a biológia tantárgy 10-12. évfolyamon, 

 szakközépiskolában 9. évfolyamán illetve az érettségire felkészítő képzés 12. évfolyamán a 
természetismeret tantárgy, 

b) osztályfőnöki órák, 
c) idegen nyelvi órák, 
d) testnevelés óra. 
 

Az osztályfőnöki órák tartalmát kötelezően nem határozza meg egyik közneveléssel kapcsolatos tör-
vény ill. szabály sem, ezért ebben a tekintetben nagy az iskola szabadsága és ezzel együtt a felelőssége 
is. Az órakeret szűkös és a napi, valamint az aktuális problémák megbeszélése mellett helyet kell adni 
az egészségnevelésnek is. Erre az éves óraszámból 5- 10% szeretnénk fordítani, ezzel is jelezve a terület 
kiemelt fontosságát. 
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Az egészségnevelési modul elemei: 
1. 
Az egészség megőrzése 

Alapvető értékek: 
A biológiai lét és az egészség. 
Mi az egészség? 
- mint érték?- melyek az összetevői? 
Mi az egészség-fejlesztés?  
- mely tényezőktől függ?  
Az egészséget veszélyeztető tényezők:  
- helytelen életmód, 
- egészségtelen környezet, 
- rossz szociális. helyzet. 
- "kockázatos és veszélyes" viselkedések. 
Veszélyes foglalkozások.  

2. – 3. 
Drogfogyasztás 

A szenvedélybetegségek közös vonásai: drogfogyasztók, szervezetük élettani és pszichikai műkö-
dése, viselkedése és gondolkodása megváltozik. Orvosi kezelésre, nevelésre terápiára van szüksé-
gük. Kigyógyulás lehetséges, de nehéz, ezért csak kevesen érik el. 
A függőség válfajai 
és fokozatai, társadalmi megítélésük. 
A drog szervi, lelki 
változást hoz létre a szervezetben. 
Testi függőség: a drogszedő szervezetének normális működéséhez drog kell. 
Lelki függőség: a testi függőség lelki vetülete, a drog érzelmi kielégültséget nyújt. (Legtöbbször a 
kettő együtt jár!) 
A drogfüggőség következménye: társadalmi kirekesztettség.  

4. -5. 
Alkoholfogyasztás  

Mi az alkohol? 
Ki az alkoholista? Az alkoholfogyasztás okai, (rövid, és hosszú távú) hatása a testre, egészség-káro-
sítása. 
Az alkoholizmus figyelmeztető jelei, fokozatai. A fiatalok és serdülők italozási okai, következmé-
nyei.  

6. -7. 
Dohányzás 

Dohány és nikotin összefüggése. 
A cigaretta káros anyagainak összefüggése az egyes betegségek kialakulásával. Nikotinfüggőség. 
Passzív dohányzás. 
Egyéni felelősség.  

8. -9. 
Az emberi szexualitás 

A biológiai nem és a kultúra. 
A biológiai nem meghatározói:  
- kromoszómális, 
- hormonális, 
- genitális. 
A testi fejlettség megelőzi a társa-dalmi érettséget. 
Az érés hatására megnő a külső nemi szervek mérete, formálódik a testalkat, megváltozik a visel-
kedés. 
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Szexuálhigiénia lányoknál, fiúknál.  
10. 
Családtervezés és fogamzásgátlás. 

Szerelem és párválasztás. 
Férfi és női nemi betegségek.  
Az abortusz erkölcsi, kulturális és vallási vonatkozásai. 
Abortusz fogalma, féleségei (természetes és mesterséges vagy művi) 
Az abortusz veszélyessége, lehetséges szövődményei, lelki következményei. 
Az abortusz törvényi feltételei országonként különbözők. 
Vallási szemszögből: az élet elpusztítása bűn!  

 

16.4.3. Tanórán kívüli foglalkozások 
 

Tanórán kívüli keretek között elsősorban az alábbi elsődleges megvalósítási színterek vannak az is-
kolánkban: 
a) nem sportjellegű tevékenységek 

 egészségnap, szűrővizsgálatok, 

 takarítási akciók, 

 előadások, tréningek, 
b) tömegsport foglalkozások, Nyitott Tornaterem, 
c) iskolai focibajnokság, 
d) Széchenyi Napok, 
e) természetjáró túrák, 
f) kirándulások, 
g) táborok. 
 

16.4.4. Iskola egészségügyi szolgálat 
 

Az iskola egészségügyi szolgálat tagjai: iskolaorvos, védőnő, asszisztens, iskolafogászat. Fő feladata 
a prevenció, illetve a szűrésekkel, vizsgálatokkal diagnosztizálni az előforduló tüneteket, problémákat 
és a szükséges terápia mielőbbi alkalmazása. További feladata rendszeres konzultáció osztályfőnökkel, 
szülővel, testnevelővel, meghívottként részvétel az egészségnevelést érintő nevelőtestületi értekezle-
teken, illetve osztályfőnöki órákon, kapcsolattartás háziorvos és iskolaorvos között. 
 

16.4.5. Pszichológus 
 

Az iskolapszichológus feladatait a tanulók személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a 
nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése érdekében végzi, közvetlen segítséget nyújt a peda-
gógusoknak a nevelő-oktató munkához. A gyermekekkel, a tanulókkal közvetlenül, egyéni vagy csopor-
tos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és 
iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel 
összefüggő személyközi kapcsolati kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tü-
neteit. 
 

16.4.6. Prevenció 
 

Az iskolai prevenció területei: 
Táplálkozás 

 Egészséges ételválaszték a büfében, több tejtermékkel, péksüteménnyel, gyümölccsel. 

 Időszaki gyümölcshét szervezés (tavasz, ősz). 
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 Egészséges étkezési – reformétkezésről szóló előadások szervezése. 

 Sportrendezvényekkel egybekötött gyümölcs, rostos ital, tiszta víz bemutatók. 

 Iskolai konyha működtetése az egészséges táplálkozás függvényében. 
Szexualitás és az AIDS 

 Iskolaorvosi, védőnői közreműködéssel a leányok részére önvizsgálati mellrák szűrés bevezetése. 

 A fiúk a here daganatos betegségéről, a tünetek korai felismeréséről, önvizsgálatról hallanak vé-
dőnői tájékoztatót. 

 A Széchenyi Napok keretében egy napon több orvos (nőgyógyász, urológus, tüdőgyógyász, men-
tálhigiénés szakember), pszichológus meghívására kerül sor. 

 A HIV fertőzés, és az AIDS betegségről szóló rendezvények a december 1-i világnaphoz kapcso-
lódva jelennek meg az intézményben. Ebben az időszakban csatlakozunk a városi, vagy civil szer-
vezetek programjaihoz, a védőnő felvilágosító órákat tart a diákoknak. 

Dohányzás 

 Iskolánk egész területén tilos a dohányzás. 

 A diákönkormányzat, a védőnő szervezésében időszakonként minden évfolyamon munkáltató fel-
adatokkal többfordulós verseny szervezése. 

 Kórházi látogatások szervezése (érsebészet; tüdőgondozó, stb.) önkéntesek bevonásával. 

 Előadások szervezése meghívott előadókkal (Széchenyi Napok, illetve dohányzásmentes világna-
pon). 

 Audiovizuális eszközök felhasználásával videók, cd-k lejátszása osztályfőnöki órákon illetve kollé-
giumi csoportfoglalkozásokon. 

 Sportverseny szervezés „Ne legyen életünk füstbe ment terv” elnevezés alatt. 
Drog-prevenció 

 Drogkoordinátoraként is tevékenykedő ifjúságvédelmi felelős előadások szervezésével, kortárs 
segítők bevonásával, rendőrségi, ifjúságvédelmi szakemberek segítségével folyamatosan jelen 
van az osztályok életében. 

 Egyéb függőséget okozó fogyasztási cikkekkel való foglalkozás: Alkohol, energia ital és kávé. 
 

16.5. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 
 

Az elsősegélynyújtás fontossága megkérdőjelezhetetlen számunkra. Fontos az életre való nevelés 
és az alapvető kompetenciák elsajátításának folyamatában. 
 

Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 A testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az egészséges életve-
zetésre való felkészítés. 

 Az ismeretek elsajátítása után bárhol, bármikor, bármilyen körülmények között tudjon a tanuló 
segítséget nyújtani rászorulóknak a baleseti sérülések esetén. 

 Fontos a sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset megakadályozásának, vagy a hirtelen bekö-
vetkező egészségkárosodás alapszintű ellátásának elsajátítása.  

 Minél több diák, minél magasabb szinten sajátítsa el az elsősegély-nyújtási ismerteket, és bátran 
tudják alkalmazni azt a hétköznapokban, magukévá téve a „közösen a közösségért” attitűdöt. 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki órán, valamint a 
szakmai tantárgyakhoz kapcsolódóan modulok keretében) és délutáni csoportfoglalkozásokon va-
lósul meg az alábbi formákban 

- elméleti oktatás, 
- gyakorlati oktatás, 
- tréningek, szituációs gyakorlatok. 
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 Az oktatásában részt vesznek az iskolai védőnők, az iskolaorvos, a Vöröskereszt részéről előadók, 
az Országos Mentőszolgálat részéről segítő önkéntes szakemberek. 

 A tanórán kívüli csoportfoglalkozásokon felkészülnek a diákok, a minden évben megrendezésre 
kerülő területi elsősegély-nyújtó versenyre, amin való megfelelés fontos mind a diákok, mind a 
felkészítők szempontjából. 

 
Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának témakörei: 

 Az elsősegélynyújtás fogalma, célja. 

 Az újraélesztés fogalma. 

 Heveny rosszullétek. 

 Elektromos ártalmak és ellátásuk. 

 Égési, fagyási sérülések, ellátásuk.  

 Idegen test okozta sérülések, légúti idegentest protokollja 

 Mérgezések fajtái, teendők. 

 A vérzés fajtái, ellátásuk. 

 Csont- és ízületi sérülések. 

 Mentőláda tartalma, házipatika, … stb. 
 

A tanév során megvalósítandó feladatok: 

 Az osztályfőnöki munkaközösség beépíti a tanmenetekbe az elsősegély-nyújtási ismeretek tan-
anyagához kapcsolódó témákat. 

 A tanórán kívüli elsősegély-nyújtási foglalkozások meghirdetése. 

 Kapcsolattartás a Vöröskereszttel az Együttműködési megállapodásnak megfelelően, kölcsönös 
segítségnyújtás és támogatás. A Vöröskereszt képviselője az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajá-
tításának folyamatában segítségünkre van, naprakész információval szolgál a területen végbe-
menő változásokról. 

 Az önkéntes munka, a segítségnyújtás és az adományok gyűjtése is közös feladatunk. Bekapcso-
lódunk az országos méretű akciókba éppen úgy, mint a helyi megmozdulásokba, programokba. 

 Minden évben ősszel és tavasszal, egy-egy alkalommal önkéntes véradást szervezünk, a 18. élet-
évüket betöltött diákjaink részvételével.  

 A Széchenyi Napok keretében a védőnők segítségével elsősegély-nyújtási versenyt szervezünk, 
ahol a diákok tesztek kitöltésével és szituációs feladatok végzésével adhatnak számot a tudásuk-
ról. 

 
 

17. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

 
 

Az iskola arculata határozottan képviseli a fenntarthatóság a környezettel harmonikus életvitel pe-
dagógiai értékeit. Az Intézmény összes dolgozója magáénak vallja és tetteiben, tevékenységeiben kép-
viseli a fenntarthatóság és a környezettudatosság értékrendjét. 
 

El kell érnünk azt, hogy a környezeti nevelés, az európai normák szerint is hangsúlyos pedagógiai 
terület szervesen illeszkedjék az iskola nevelő-oktató munkájához.  
 

Az iskola feladata, hogy segítse a tanulókat a környezettel harmonikus életvezetési képességek ki-
alakulására, segítsen a környezeti problémák felismerésében, kezelésében, fejlessze felelősségérzetü-
ket és törekedjen arra, hogy a környezettel kapcsolatos nézeteik az erkölcsi alapelvek szintjére emel-
kedjenek.  
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17.1. A környezeti nevelés alapelvei 
 

A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegí-
tése. A környezeti nevelés – a természet, s benne az emberi társadalom – harmóniájának megőrzését, 
fenntartását célozza. 
 

A környezeti nevelés tartalma kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítá-
sára irányul. A környezeti nevelés kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember – természet kapcsolat 
bemutatására és formálására, egyben elősegíti a környezeti – és egészségtudatosság erősödését. A 
pedagógiai gyakorlatban kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek fejlesztésére és a 
mentálhigiénés nevelésre is. 
 

A környezeti nevelés minden pedagógus, illetve valamennyi iskolatípus és tantárgy feladata. Az is-
kola legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a szülők, a helyi 
közösség tagjai: 

 a fenntarthatóság pedagógiai elveit a nevelés- oktatás teljes folyamatában legyenek jelen az isko-
lában és azon kívül is. 

 jelenjenek meg a működtetésben, étkeztetésben; építsenek partnerségre a diákokkal, szülőkkel 
és helyi szereplőkkel. 

 a vezetés legyen elkötelezett a fenntarthatóság és a környezttudatosság értekei iránt. 

 a környezettudatos szemlélet hassa át a nem pedagógus személyzet tevékenységét is. 

 a fenntarthatóság ne csak ökológiai értelemben legyen jelen, hanem társadalmi- szociális- és gaz-
dasági vonatkozásaiban is. 

 

17.2. A környezeti nevelés célkitűzései 
 

A környezeti nevelés célkitűzései az alábbiak: 

 Rendszerszemléletre nevelés. 

 Az alternatív problémamegoldó gondolkodás elsajátítása. 

 A globális összefüggések megértése. 

 A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása. 

 A létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása. 

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

 A szerves kultúra fontosságának tudatosítása a fenntartható fejlődésben. 
 

A tanár által kialakított környezet, az általa nyújtott viselkedés, mint az értékrend a környezeti ne-
velés szempontjából is döntő. Az esztétikus rendezett környezet, a mindennapi élet megszervezése 
segít az új környezetben való eligazodásban, és felkelti vágyukat az iskolai élethez, a munkához nélkü-
lözhetetlen tisztaság és rend iránt.  
 

A környezetvédelem társadalmi megítélése, a környezeti kérdésekkel összefüggő közfelfogás az el-
múlt években jelentős változáson ment át, melynek eredményeképpen erősödött a társadalom kör-
nyezeti tudatossága. 
 

Egyikünk sem lehet közömbös környezetével szemben, hiszen mindnyájunknak egyetlen otthona 
van, a Föld. 
 

A riói nyilatkozat megfogalmazása szerint „mozgósítani kell a világ ifjúságának alkotó erejét – átfogó 
közösségi szellem kialakításához a fenntartható fejlődés és a jobb jövő érdekében”. Környezetünk jö-
vője tehát az iskolapadokban dől el! Kérdés és egyben válasz is. 
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A környezetvédelmi oktatás-nevelés, a környezetvédelmi tudat kialakítása tehát nagyon fontos fő-
leg a fiatal korosztálynál, hiszen a belső indítékok által motivált környezetvédő cselekedet mindig ha-
tékonyabb a külső kényszer hatásánál. Mindehhez egészséges szemlélet, környezetkímélő életmód, és 
környezetfejlesztő cselekedet is szükségeltetik. 
 

A környezeti tudatosság kialakítása, fejlesztése főleg az oktatási rendszeren keresztül valósítható 
meg komplex programok segítségével. 
 

Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik ugyan a tantárgyak óráira, de a feladatok zömét 
mégiscsak e keretek között valósítjuk meg. Kétségbevonhatatlan, hogy a természettudományi tárgyak-
nak (Földünk és környezetünk, Biológia, Kémia) igen nagy a felelőssége, hiszen a környezeti nevelés 
egyik pillére. Ezen órák keretében ismernék meg a tanulók a környezetvédelmi alapfogalmakat, alap-
elveket és összefüggéseiket. Például: - az élet tisztelete,  

 természetvédelem,  

 tájvédelem,  

 természeti értékek,  

 talaj-, víz- és levegővédelem,  

 biodiverzitás,  

 műemlékvédelem,  

 fenntartható fejlődés. 
 

Az iskolánkban szorgalmazzuk, hogy minden pedagógus tekintse feladatának a környezeti nevelést. 
Ugyanolyan alapvető feladata a társadalomtudományi, humán és a testnevelés tárgyaknak is a környe-
zeti tudat kialakítása. Valamennyi tantárgyba kerüljenek be a szükséges környezeti nevelési ismeretek, 
készségek, értékek. 
 

Különösen nagy lehetőség kínálkozik az osztályfőnöki órák keretein belül a következő témák feldol-
gozására: 
 Osztálykirándulások, szakmai programok alkalmával tartsuk szem előtt környezetünk tisztaságát, 

fokozott védelmét.  
 Védőnői előadás az egészséges életmódról, helyes táplálkozásról, káros szenvedélyekről.  
 A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének csökkentése, újrahasznosításának lehe-

tőségei.  
 Parlagfű irtása az iskola környezetében.  
 A szelektív hulladékgyűjtő szigetek népszerűsítése, szakszerű használatának megismertetése csa-

ládi és baráti körben.  
 A városban meghirdetett környezetvédelmi vetélkedőkre való nevezés és részvétel.  
 Rendhagyó osztályfőnöki órák keretében a veszélyes hulladékok elhelyezési problémájának meg-

ismerése – gyűjtőtelep megismerése igény szerint.  
 

Elsősorban házon belül szervezhetők sikeres környezetvédelmi akciók, amelyek a tanulók számára 
tudatosítják a hosszú távú, tágabb (országos, nemzetközi, globális) szemléletű környezetvédelmi tevé-
kenység, illetve környezettudatos életvitel fontosságát. Ennek koordinálásában fontos szerepet tölt be 
az intézményben működő természettudományi munkaközösség és természetjáró szakkör. 
 

A munkaközösség tevékenységi területe: 
 Pályázatfigyelés és azokon való részvétel. 
 Jeles környezetvédelmi napokra való felhívás, és megemlékezés. 
 Szeptember 16. – Ózon Világnapja. 
 Szeptember 23. – Takarítási Világnap. 
 Október 4. – Állatok Világnapja. 
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 December 29. – Biodiverzitás Világnapja. 
 Február 2. – Vizes Élőhelyek Világnapja. 
 Március 6. – Energiatakarékossági Világnap. 
 Március 22. – Víz Világnapja. 
 Május 10. – Madarak és Fák Napja. 
 Június 5. – Környezetvédelmi Világnap. 
 Június 21. – Nap Napja. 
 Madáretetők elkészítése és kihelyezése az iskola parkjában.  
 

Az iskolában a szelektív hulladékgyűjtés folyamatosan történik – a szárazelemek, akkumulátorok 
külön gyűjtése. 
 

Az iskola keretein belül működő felnőttoktatás is színtere a környezetvédelmi tudatformálásnak. A 
szakmai oktatásban hangsúlyt kap az integrált növénytermesztés, biogazdálkodás témaköre, a környe-
zetterhelés csökkentése, valamint a helyi, regionális, nemzeti és globális környezetvédelmi problémák. 
 

Az Európai Unióhoz csatlakozott országok számára az egyik legösszetettebb problémát a környezet-
védelemmel összefüggő feladatok jelentik. Az EU-s integrációban való részvétel szempontjából rend-
kívül fontos a modern intézményes környezetvédelem, és abban az ifjúság részvétele. 
 

Napjainkban sokan állítják magukról, hogy „környezetvédők”. E jelző azonban nem csak együttér-
zést, hanem tudatosan, rendszeresen végzett tevékenységet is jelent. Ennek szellemében állítottuk 
össze környezetvédelmi programunkat. 
 

17.3. „ÖKOISKOLA” program 

 
Iskolánk először pályázza meg az ÖKOISKOLA címet, mely pályázatot 2015. szeptember 15-ig kíván 

benyújtani. Célunk a cím elnyerése. 
 

Iskolánkban már évek óta folyik a környezettudatosságra nevelés. Az iskola arculata határozottan 
képviseli a fenntarthatóság a környezettel harmonikus életvitel pedagógiai értékeit. Az iskola aktív kap-
csolatot tart fenn elismert, aktív, a fenntarthatóságért tevékenykedő civil szervezettel (pl: Zöld Kör). 
Az oktató- nevelő munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységek. Az 
oktatás példát mutat saját környezete kezelésére, a nevelés hangsúlyt helyez a gyakorlati tevékenysé-
gek képzésbe történő integrálására. A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait 
messzemenően figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe céljai elérése ér-
dekében. Az Intézmény összes dolgozója, a tanároktól kezdve a technikai dolgozókig minden munka-
társ magáénak vallja és tetteiben tevékenységeiben képviseli az Ökoiskola értékrendjét. 
 

Célja: 

 a fenntarthatóság pedagógiai elveit a nevelés- oktatás teljes folyamatában legyenek jelen az isko-
lában és azon kívül is. 

 jelenjenek meg a működtetésben, étkeztetésben; építsenek partnerségre a diákokkal, szülőkkel 
és helyi szereplőkkel. 

 a vezetés legyen elkötelezett az „ÖKOISKOLA” értekei iránt. 

 a környezettudatos szemlélet hassa át a nem pedagógus személyzet tevékenységét is. 

 a fenntarthatóság ne csak ökológiai értelemben legyen jelen, hanem társadalmi- szociális- és gaz-
dasági vonatkozásaiban is. 

 A pedagógusok a tantárgyaktól függetlenül a saját műveltségi területükön belül is találják meg a 
projekthez kapcsolódás lehetőségét. 
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Az intézményben az Ökoiskola munkaterve alapján működik ökoiskolai munkacsoport. A munka-
csoport számára fontos a környezetbarát megoldások alkalmazására való törekvés, az intézmény zöld 
felületeinek léte és állapota, madárvédelmi és természetvédelmi berendezések kihelyezése az iskola 
területére, a hulladék fajták elkülönített gyűjtése. Nagy hangsúlyt fektet, hogy ez a program a környék 
termelőitől beszerzett alapanyagokon keresztül támogatja a település gazdálkodóit is. Oda kell figyelni 
az iskolai büfé kínálatára, a környezetbarát csomagolásra is. Iskolai rendezvényeken is valósuljon meg 
a hulladék csökkentése (eldobható eszközök használatának, csomagoló anyagok mennyiségének csök-
kentése). A rendezvényeken gondolni kell a hulladékok szelektív gyűjtésére is. 
 

A környezeti nevelés színtereinek meghatározás is segítség az ökoiskolai tevékenységek megszer-
vezéséhez, az újszerű módszerek, tanulási, szervezési formák alkalmazáshoz. A lehetséges helyszínek 
is igazolják, hogy a környezeti- és a fenntarthatóságra nevelés nem képzelhető el csak az iskola falai 
között. 
 

A pedagógiai munkában valósuljon meg a hazai, illetve a nemzetközi oktatási programokhoz való 
kapcsolódás. A helyi és globális események, a jövő iránti felelősség épüljön be a pedagógiai gyakor-
latba. 
 
 

18. AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTEL 

RENDJE 

 
 

Az intézmény döntési folyamataiban a tanulók a diákönkormányzat képviselői által vesznek részt. A 
diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik az intézmény működésével és a tanulókkal kap-
csolatos valamennyi kérdésben.  
 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozataláról, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor, 

 a Pedagógiai Program elfogadásakor, illetve módosításakor, 

 az SZMSZ elfogadásakor, illetve módosításakor. 
 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 

 saját működésére és hatásköre gyakorlására, 

 a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

 tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, vezetőinek, munkatársainak megbí-
zására, 

 az osztálybajnokság szervezésére, ellenőrzésére. 
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A véleménynyilvánítás fórumai: 

 diákközgyűlés, 

 osztályképviselők, 

 DÖK tisztségviselők megbeszélései, 

 a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógussal osztálygyűlés, 

 osztályfőnöki óra, 

 fegyelmi bizottságban való képviselet, 

 képviselet a nevelőtestületi, iskolavezetőségi értekezleteken, 

 képviselet az osztály szülői értekezletén, 

 az osztályképviselők írásbeli feljegyzései az osztályfőnök illetve az igazgató számára. 
 

Ha egy diák úgy véli, hogy őt sérelem érte, segítségért fordulhat 

 az osztály/csoport diákképviselőjéhez, 

 az iskolai diákönkormányzat vezetőjéhez, 

 az osztályfőnökhöz/csoportvezetőhöz, 

 a diákönkormányzatot segítő tanárhoz, 

 az iskolavezetés, a nevelőtestület bármelyik tagjához. 
 

Kiskorú tanuló esetén a szülő is élhet panasszal. Több tanulót ért jogsérelem esetén a szülői szer-
vezethez is lehet fordulni. A panaszról értesült fél kötelessége a panasz kivizsgálása, és annak eldön-
tése, hogy a diákot milyen szintű jogsérelem érte. A jogsérelem megszüntetése érdekében intézkedni 
kell. Írásban benyújtott panasz esetén a választ írásban kell megadni 15 napon belül. 
 
 

19. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA SZABÁLYAI 

 
 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy 
év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 
pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott tanulmányok 
alatti vizsga nem ismételhető. 
 

Jelen szabályozás érvényes az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 
vonatkozik. 
 

Kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, továbbá 

 azokra, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója kü-
lönbözeti vizsga letételét írja elő illetve 

 kiterjed az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 
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19.1. A vizsgatárgyak részei és követelményei 
 

A tanulmányok alatti vizsgák követelményei az iskola helyi tantervében, az évfolyamonként meg-
határozott témaköröket ölelik át és ennek tudását követelik meg a tanulóktól. 

A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit tartalmazó helyi tantervek az iskola honlapján letölt-
hető formában vagy a titkárságon megtekinthetők. 
 

19.2. Értesítési kötelezettség 
 

Az iskola az alábbi formában értesíti a tanulókat a vizsgák időpontjáról és helyszínéről: 

 osztályozó, előrehozott osztályozó, különbözeti és pótló vizsga esetén értesítőlevélben vagy el-
lenőrző könyvön keresztül, 

 javítóvizsga esetén az iskola honlapján vagy nyilvános hirdetőjén keresztül 
 

19.3. A tanulmányok alatti vizsgák formája, felépítés és értékelése 
 

A vizsgák formája: 

 gyakorlati vizsga: testnevelés, informatika, rajz és vizuális kultúra, szakmai gyakorlat tantárgyak, 

 írásbeli vizsga: minden közismereti és szakmai elméleti tantárgyak. 
 

A vizsgák felépítése: 

 az írásbeli vizsgadolgozatok valamint a gyakorlati vizsgára adható maximális pontszámot a vizs-
gáztató tanár határozza meg, 

 az írásbeli vizsgarész időtartama 60 perc, 

 a gyakorlati vizsgarész időtartamát a vizsgáztató tanár határozza meg a vizsgafeladat jellege alap-
ján. 

 
A tanuló osztályzatát az elért százalékos eredmény alapján kell meghatározni: 

 jeles (5): 100% - 85%, 

 jó (4): 84% - 75%, 

 közepes (3): 74% - 50%, 

 elégséges (2): 49% - 30%, 

 elégtelen (1): 29% - 0%. 
 

19.4. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

 
A tanulmányok alatti vizsgák 8 óra előtt nem kezdődhetnek, és legfeljebb 18 óráig tarthatnak. A 

vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt legkésőbb 15 perccel meg kell jelennie a vizsga helyszínén az 
alkalomhoz illő viseletben. 
 

A vizsgázók beosztási rendjét (kezdési időpont terembeosztás megjelöléssel) az első vizsganapon, a 
meghirdetett időpontban az igazgató vagy az általa megbízott vezető-helyettes ismerteti. A vizsgázók 
kötelesek megjelenni az ismertetett helyszínen és időpontban, mely kifüggesztésre kerül a hirdetőtáb-
lán és a vizsgatermek bejáratánál. Ha a vizsgázó késik, a vizsga megkezdése után nem léphet be a vizs-
gaterembe. Javító vizsga esetén a középiskolai bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni az 
osztályfőnöknek. 
 

A vizsgaeredmények legkésőbb a vizsga napját követő munkanapon, 12 óráig kerülnek ismertetésre 
a titkárságon vagy a honlapon egyéni azonosító alapján. 
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19.5. Vizsgatípusok 
 

19.5.1. Javítóvizsga 
 

Javítóvizsgát tesz az a tanuló az adott évfolyamon, aki legfeljebb 3 tantárgyból nem teljesítette az 
iskola helyi tantervében található továbbhaladás feltételeit a tanév végén, azaz az adott tantárgyból 
elégtelen osztályzatot kapott vagy az osztályozóvizsgája sikertelen. 
 

Szakképző évfolyamon szakmai gyakorlat tantárgyból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a nevelő-
testület a gyakorlati képzés szervezőjének egyetértésével engedélyezte. 
 

A javítóvizsga időpontja: augusztus 15. és 31. között. A javítóvizsga nem ismételhető. A javítóvizsgán 
elért elégtelen osztályzat esetén, vagy ha a tanuló nem jelent meg a javítóvizsgán és nem jogosult pótló 
vizsga letételére, akkor a tanuló tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 
 

19.5.2. Osztályozóvizsga 
 

Osztályozó vizsgát köteles tenni félévkor és tanév végén az a tanuló, 

 aki magántanulóként teljesíti tanulmányi kötelezettségét, vagy 

 aki felmentést kapott – kérelmére – a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól sajátos hely-
zete miatt, vagy  

 jogszabályban rögzített igazolt és igazolatlan hiányzások együttes mulasztása esetén. 
 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztása-
inak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. 
 

Az osztályozóvizsga időpontja: január 1. és 31. között, illetve június 1. és 30. között. Az osztályozó-
vizsga nem ismételhető. Ha a tanuló nem jelent meg a félévi osztályozóvizsgán és nem jogosult pótló 
vizsga letételére, a vizsga eredménytelen. Ha a tanuló felróható nem jelent meg a tanév végi osztályo-
zóvizsgán vagy felróható okból engedély nélkül távozott, és nem jogosult pótló vizsga letételére, a 
vizsga eredménytelen, csak javítóvizsga letételével szerezhet tanév végi osztályzatot. 
 

19.5.3. Előrehozott osztályozóvizsga 
 

Az osztályozóvizsga speciális formája. A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével egy vagy több 
tantárgy egy vagy több évfolyamra megállapított tanulmányi követelményeit egy tanévben illetve az 
előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. A tanuló egy félév, egy tanév vagy több tanév anyagából, egy 
vagy több tantárgyból a tantervi követelményeket az előrehozott osztályozóvizsgán teljesítheti. 
 

Az előrehozott osztályozóvizsga időpontja: 

 szeptember 1. és 30. között, illetve 

 április 1. és 30. között. 
 

Az előrehozott osztályozóvizsga nem ismételhető. Ha a tanuló teljes tanév tananyagából tett előre-
hozott osztályozóvizsgájának eredménye elégtelen, illetve nem jogosult pótló vizsga letételére, tanév 
végi osztályzata az adott tantárgyból elégtelen, csak javítóvizsgával szerezhet osztályzatot. 
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19.5.4. Különbözeti vizsga 
 

A tanuló különbözeti vizsgát köteles tenni, ha 

 tanulócsoportot vagy képzéstípust kíván változtatni és az igazgató a változtatás feltételeként a 
különbözeti vizsga letételét szabja meg az adott tantárgyból, 

 más iskolából, más képzési formából érkezett, ahol nem tanulta az iskolában oktatott valamelyik 
tantárgyat. 

 
Tanulócsoport vagy képzési típus váltására vonatkozó kérelmet – kiskorú tanuló esetén szülői alá-

írás birtokában – június 1-ig kell benyújtani írásban az iskola igazgatójához. 
 

A különbözeti vizsga időpontja: augusztus 21. és 31. között, indokolt esetben a vizsga letétele szept-
ember 30-ig engedélyezhető. 
 

A különbözeti vizsga nem ismételhető, javítóvizsga letételére nincs lehetőség. Elégtelen eredményű 
különbözeti vizsga esetén a tanuló kérelme – csoportváltás, iskolaváltás, képzéstípus váltása – auto-
matikusan nem lép életbe. Pótló vizsga csak indokolt esetben lehetséges. 
 

19.5.5. Pótló vizsga 
 

Amennyiben a tanuló fel nem róható okból nem tudott megjelenni az osztályozóvizsgán, az előre-
hozott osztályozóvizsgán, a javítóvizsgán vagy a különbözeti vizsgán, akkor a vizsgát követő 48 órán 
belül az iskola igazgatójához benyújtott szülői kérelem alapján kérheti a pótló vizsga lehetőségét. A 
kérelemhez csatolni kell a hiányzás igazolását (pl. orvosi igazolás), melyről az iskola igazgatója 24 órán 
belül dönt. Engedélyezés esetén az elmaradt vizsga (javító-, osztályozóvizsga, előrehozott osztályozó-
vizsga, különbözeti vizsga) csak az aktuális vizsgaidőszakban pótolható. Pótló vizsga nem ismételhető. 
 

19.6. SNI és BTM vizsgázókra vonatkozó szabályok 

 
A tanulmányok alatti vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvé-

nyesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. A mentességről, 
kedvezményekről az igazgató határozatot hoz, melyről a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt és a 
vizsgabizottságot értesíti. 
 

A vizsgázó kérésére, a szakértői javaslat figyelembe vételével az igazgató engedélyezheti: 

 szóbeli vizsgán a húsz perc gondolkodási idő legfeljebb tíz perccel való megnövelését, 

 az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használatát, 

 a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga letételét. 
 

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön helyi-
ségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell 
biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 
 

19.7. Független vizsgabizottság előtti vizsga 

 
A tanulmányok alatti vizsgát az iskolában vagy rendeletben meghatározottak szerint független vizs-

gabizottság előtt is lehet tenni. Ez utóbbi alapján a tanulónak joga van ahhoz, hogy tudásáról független 
vizsgabizottság előtt adjon számot, tehát kérheti, hogy év végi osztályzatát az iskolán kívül a független 
vizsgabizottság állapítsa meg. 
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A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával 

 a félévi, illetve év végi osztályzat megállapítására a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját meg-
előző harmincadik napig, 

 ha mulasztás miatt nem osztályozható - és részére a nevelőtestület engedélyezte az osztályozó 
vizsgát - az engedély megadását követő öt 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 nyolc napon belül továbbítja a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak, amelyik az első 
félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 
 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 
kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabi-
zottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a megyeszékhely szerinti 
járási hivatalnak. 
 

19.8. A vizsgák szervezésének, lebonyolításának általános szabályai 

 
Az igazgató feladata: 

 Az igazgató felel a zavartalan lebonyolítás feltételeinek megteremtéséért. 
 

Az előkészítés feladatai: 

 a jelentkezések összegyűjtése, 

 döntés a jelentkezésekről és mentesítésekről, a döntés határozatba foglalása, 

 a vizsgarend kialakítása , helyszínek, időpontok kijelölése, bizottságok megbízása, 

 a vizsgafeladatok, vizsgatételek elkészíttetése a követelmények alapján, 

 a vizsga körülményeinek, feltételeinek biztosítása a zavartalan lebonyolítás érdekében. 
 

19.9. A vizsgabizottság 
 

A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Ha a vizsgát az iskola szer-
vezi, a vizsgabizottság az iskola pedagógusaiból áll, elnökét és tagjait - javító tanár, ellenőrző tanár - az 
igazgató bízza meg. 

A vizsgabizottság elnökének feladatai: 

 felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes működéséért, 

 meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg teljesítette-e a 
vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizs-
gázni szándékozók kizárását, 

 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit (előzetes értekezlet, tájékoztató érte-
kezlet, záró értekezlet, eredményhirdető értekezlet), 

 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait, 

 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el, 

 feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. 
 

A javító tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet. 
 

A javító tanár feladatai: 

 elkészíti és a felkészüléshez a tanulóknak átadja a vizsga témaköreinek listáját, 
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 elkészíti az írásbeli feladatsort vagy a gyakorlati tételsort, melyet - a munkaközösség-vezetői el-
lenőrzés és aláírás után- az igazgatónak átad, 

 a vizsgázók írásbeli dolgozatait a vizsgát követően, másnapra kijavítja, a dolgozatra rávezeti maxi-
mális, az elért pontszámot, a százalékos teljesítményt és az osztályzatot. 

 
Az ellenőrző tanárt az igazgató jelöli ki a munkaközösség tagjai közül. Kontroll szerepet tölt be a 

vizsga során. Közreműködik az írásbeli dolgozat pontszámának véglegesítésében, javaslatot tesz a vizs-
gázó teljesítményének értékelésére. 
 

19.10. Az írásbeli vizsga szabályai 

 
Egy napon egy tanulónak maximum három írásbeli vizsga szervezhető, a vizsgák között legalább 10 

perc pihenőt kell biztosítani. Az írásbeli feladatsort egy adott évfolyam összes tanulójának azonos idő-
pontban kell megírnia. A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy 
köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. A vizsga kezdetekor a 
vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti 
az írásbeli vizsga szabályait, majd kiosztja a feladatlapokat. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez út-
baigazítás, segítség nem adható. Az írásbeli vizsgán csak a iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladat-
lapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell 
elkészíteni. Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges segéd-
eszközökről az iskola gondoskodik; azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgázó az 
írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti nevét, a 
vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 
A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő vizsgatantár-
gyanként negyvenöt perc, magyar nyelv és irodalom vizsgatantárgy esetén hatvan perc. Ha az írásbeli 
vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 
 

19.11. A gyakorlati vizsgarész 

 
A vizsgázót előzetesen tájékoztatni kell a gyakorlati vizsga tartalmáról és rendjéről. A gyakorlati 

vizsgarész vizsgafeladatait pontozással kell értékelni. Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített mó-
don, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató tanár által javítható formában kell elkészíteni (pl. rajz, 
műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program). A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az 
adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll rendelkezésre. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismer-
tetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő fel-
adatok szerinti megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 
 
 

20. BELSŐ VIZSGA SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSBEN 

 
 

20.1. A vizsga célja 

 
Iskolánk az érettségit adó képzésben tanuló diákjaink számára tanulmányai során belső vizsgákat 

szervez. Ezen vizsgák minden az adott évfolyamon a vizsga időpontjában tanulói jogviszonnyal rendel-
kező diák számára kötelező, aki nincs felmentve az adott tantárgy értékelése és minősítése alól. 
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A belső vizsga elsődleges célja az, hogy a tanuló az érettségi vizsgához hasonló vizsgahelyzetben 
adjon számot arról, hogy a vizsga időpontjáig milyen mértékben sajátította el az helyi tantervben a 
megfogalmazott kompetenciákat. A felkészülés során a tanuló rendszerezze tudását és ismételje át az 
eddig tanultakat. Másodlagos célja a tanulók kétszintű érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra való 
hatékony és eredményes felkészülésének előmozdítása. 
 

20.2. Vizsgatárgyak 

 
A tanulók az öt kötelező érettségi tárgyból tesznek belső vizsgát: 

 magyar nyelv és irodalom, 

 matematika, 

 történelem, 

 tanult idegen nyelv, 

 ágazati szakmai vizsgatárgy: mezőgazdaság, környezetvédelem, élelmiszeripar, mezőgazdasági 
gépész, erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek. 

 

20.3. A vizsgák leírása 
 

TANTÁRGY IDŐPONT FORMA IDŐTARTAM 

Magyar nyelv és iro-
dalom 

10. évfolyam 
Április hónap 2. hete 

Szóbeli - 

Tanult idegen nyelv 
10. évfolyam 

Május hónap 3. hete 
Írásbeli 

1. rész:1x45 perc 
2. rész: 1x45 perc 

Matematika 
10. évfolyam 

Június hónap 1. hete 
Írásbeli 

1. rész:1x30 perc 
2. rész: 1x90 perc 

Történelem 
11. évfolyam 

November hónap 3. 
hete 

Szóbeli - 

Ágazati szakmai vizs-
gatárgy 

11. évfolyam 
Március hónap 4. hete 

Írásbeli 90 perc 

 

  



Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

PEDAGÓGIAI PROGRAM – I. Nevelési Program 

74. 

20.4. A vizsgák tananyagtartalma 
 

TANTÁRGY TANANYAGTARTALOM 

Magyar nyelv és iro-
dalom 

A Helyi tantervnek és a középszintű érettségi követelményeknek megfe-
lelően a 9. évfolyam, részben a 10. évfolyam témakörei. A szóbeli tételek 
a helyi tantervhez és az érettségi követelményrendszerhez igazodó iroda-
lomtörténeti ismeretek, irodalomelméleti alapfogalmak, magyar nyelv és 

kommunikáció témakörei. 

Matematika 
A 9-10. évfolyamnak megfelelő, a helyi tantervben rögzített tananyag tar-

talom. A vizsgarészek a középszintű érettségi vizsga feladatsoroknak 
megfelelő feladatokat tartalmaznak. 

Történelem 

A Helyi tantervnek és a középszintű érettségi követelményeknek megfe-
lelően a 9-10., részben 11. évfolyam témakörei: Magyarország történel-
méből A kiegyezés témakörével, egyetemes történelemből Az első ipari 

forradalom témakörével bezárólag. 

Tanult idegen nyelv 
A 9-10. évfolyamnak megfelelő, a helyi tantervben rögzített tananyag tar-

talom. A vizsgarészek a középszintű érettségi vizsga feladatsoroknak 
megfelelő feladatokat tartalmaznak. 

Ágazati szakmai vizs-
gatárgy 

A 9-10. évfolyamnak megfelelő, a helyi tantervben rögzített tananyag tar-
talom. A vizsgarészek a középszintű érettségi vizsga feladatsoroknak 

megfelelő feladatokat tartalmaznak. 

 

20.5. A vizsga eredményének megállapítása 
 

20.5.1. A belső vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése 
 

A tantárgyi vizsgákon a vizsgaeredmény megállapítása a vizsgán elért százalékos teljesítmény alap-
ján egész számra kerekítve történik az érettségi vizsgának megfelelő pontozással az alábbiak szerint: 

 80 % - 100 % jeles 

 60 % - 79% jó 

 40 % - 59 % közepes 

 25 % - 39 % elégséges 

 0 % - 24 % elégtelen 
 

20.5.2. A vizsgaeredmény beszámítása 
 

A tantárgyi vizsga eredményét a tanuló tanév végi osztályzatának megállapításánál háromszoros 
súllyal kell figyelembe venni. 
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Az elért eredmény a bizonyítvány megjegyzés rovatában kerül záradékolásra a következő szöveggel: 
„A tanulmányi vizsgán ……. tantárgyból ……… osztályzatot kapott.” 
 

20.6. A belső vizsga pótlása 

 
A vizsga minden évfolyamon a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkez-

dett, de be nem fejezett vizsga esetén egy meghatározott időpontban, a tanév során legkésőbb június 
10-ig pótolható tanulói kérelem alapján. A tanuló, kiskorú tanuló esetén szülője a pótlásra vonatkozó 
kérelmet az intézmény igazgatójához nyújthatja be. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 

A vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve nem 
pótolt vizsga minősítése az adott tantárgyakból elégtelen érdemjeggyel kerül beszámításra. 
 
 

21. AZ ISKOLAVÁLTÁS, VALAMINT A TANULÓ ÁTVÉTELÉNEK ÉS FELVÉTELÉNEK 

SZABÁLYAI 

 
 

21.1. Tanuló átvételére vonatkozó szabályok 

 
Az iskolában tanulói jogviszony létesítése felvétel vagy átvétel útján történhet. Iskolán belüli átvé-

telről, valamint az iskolába történő felvételről illetve átvételről az igazgató dönt. 
 

Tanuló felvételére vagy átvételére a tanév közben abban az esetben van lehetőség, ha a Köznevelési 
törvényben előírt létszámok illetve a fenntartó lehetőséget biztosítanak erre. 
 

Átvételre vonatkozó szabályok: 

 Az átvételhez a tanuló év végi vagy félévi bizonyítványát be kell mutatni. 

 Kiskorú tanuló átvételére vonatkozóan a szülő és tanuló együtt írásbeli kérelmet nyújthat be. 

 Ha az iskola az átvétel mellett dönt, tanköteles tanuló esetén az átvételi kérelem alapján befogadó 
nyilatkozatot állít ki. 

 Más iskolából vagy iskolán belül más képzési típusból történő átvétel esetén az igazgató különbö-
zeti vizsga letételét írhatja elő, abban az esetben, ha van olyan tantárgy, amelyet a tanuló nem 
tanult a korábbi iskolájában, osztályában. 

 A különbözeti vizsga letételére augusztusban a javító vizsgákkal egy időpontban kerül sor. Ha az 
átvétel évközben történik a különbözeti vizsga letételére az igazgató két hónap haladékot adhat a 
tanulónak. Indokolt esetben az igazgató hosszabb felkészülési időt is engedélyezhet. 

 Az átvételt az igazgató helyhiány miatt azonnal megtagadhatja. 
 

21.2. Tanuló felvétele 9. évfolyamra 

 
Iskolánkba az általános felvételi eljárás keretében, a központilag kiadott jelentkezési lapon jelent-

kezhetnek a 8. osztályos tanulók. 
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21.2.1. Felvételi tantárgyak 
 

Szakgimnáziumi (új típusú szakközépiskola) és szakközépiskolai (új típusú szakiskolai) osztályokba a 
felvételi eredmény megállapításánál csak a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredményeket vesszük 
figyelembe az alábbi tantárgyakból: 

 magyar nyelv és irodalom, 

 történelem, 

 matematika, 

 idegen nyelv, 

 biológia-egészségtan, 

 fizika, 

 földrajz, 

 kémia, 

 informatika. 
 

21.2.2. Felvételi rangsor 
 

A felvételi tantárgyak átlaga képezi a felvételi pontszámot. 
 

A felvételi rangsor kialakításának elvei: 
1. 8. félév elégtelen tantárgyainak száma szerint növekvő sorrend, 
2. a 8. félévi eredmény alapján elégtelen tantárgyi jeggyel nem rendelkezők között a felvételi pont-

szám szerint, csökkenő sorrendben, 
3. a 8. félévi eredmény alapján azonos elégtelen tantárgyi jeggyel rendelkezők között a felvételi 

pontszám szerint, csökkenő sorrendben, 
4. a magyar, a matematika, a történelem és az idegen nyelv tantárgyak osztályzatainak 2 tanévre 

vonatkozó átlaga, 
5. a biológia tantárgy 2 tanévre vonatkozó átlaga határozza meg. 
 

Az azonos felvételi pontszámmal rendelkező diákoknál a felvételi rangsor kialakításának elvei: 
előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhe-
lye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén talál-
ható, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 
 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy  

 testvére az adott intézmény tanulója, vagy  

 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

 az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 
 

21.3. Tanuló felvétele 2 éves érettségire felkészítő képzésbe 

 
2 éves érettségire felkészítő képzésbe csak olyan tanulók jelentkezhetnek, akik iskolai rendszerű 

képzésben államilag elismert szakképesítést szereztek. 
 

A felvételi eljárás keretében az iskola által készített jelentkezési lapon jelentkezhetnek a tanulók 2 
éves érettségire felkészítő képzésbe, a tárgyév február 15-től augusztus 31-ig. Kiskorú tanuló esetén a 
szülő által is aláírt jelentkezési lapot az intézmény igazgatójának kell benyújtani, melyhez csatolni kell 
a bizonyítvány 9. és 10. évfolyamra vonatkozó lapjainak másolatát. Azok a tanulók is jelentkezhetnek 
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a képzésre, akik nem rendelkeznek sikeres szakmai vizsgával, az érettségi vizsga jelentkezéséig kell be-
mutatniuk a szakmai bizonyítványt. 
 

A felvételi pontszám az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 9. és 10. tanév végi érdemjegyek 
átlaga az alábbi tantárgyakból: 

 magyar-kommunikáció, 

 matematika, 

 idegen nyelv, 

 informatika, 

 természetismeret, 

 társadalomismeret. 
 

A felvételi rangsor kialakításának elve: a felvételi pontszám szerint rendezve csökkenő sorrendben. 
 

A jelentkező diákok felvételi eredményük alapján kerülnek rangsorolásra. Azonos felvételi ered-
mény esetén előnyt élveznek azok a tanulók, akik 

 rendelkeznek szakmai bizonyítvánnyal, 

 iskolánkban végezték előzetes tanulmányaikat, 

 nem buktak egyetlen tantárgyból sem 9. és 10. évfolyamon. 
 

21.4. Tanuló felvétele 2 éves szakközépiskolai képzésbe 
 

2 éves szakközépiskolai képzésbe – ahol kizárólag csak szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor 
folyik –, olyan tanuló jelentkezhet, aki bármilyen szakirányú szakképesítéssel, szakmai végzettséggel 
már rendelkezik vagy a gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola tízedik évfolyamát eredményesen 
teljesítette. 
 

A felvételi eljárás keretében az iskola által készített jelentkezési lapon jelentkezhetnek a tanulók 
felnőttoktatás esti munkarend szerinti, 2 éves szakmai képzésbe, a tárgyév február 15-től augusztus 
31-ig. Kiskorú tanuló esetén a szülő által is aláírt jelentkezési lapot az intézmény igazgatójának kell 
benyújtani, melyhez csatolni kell a szakmai bizonyítvány másolatát. 
 

A felvételi pontszámot a szakmai vizsga osztályzata képezi. A felvételi rangsor kialakításának elve: a 
felvételi pontszám szerint rendezve csökkenő sorrendben. 
 

Azonos felvételi eredmény esetén előnyt élveznek azok a tanulók, akik iskolánkban végezték előze-
tes tanulmányaikat. 
 

21.5. Tanuló felvétele 2 éves technikusi képzésbe 

 
A felvételi eljárás keretében az iskola által készített jelentkezési lapon jelentkezhetnek a tanulók 2 

éves technikusi képzésbe, a tárgyév február 15-től augusztus 31-ig. Az aláírt jelentkezési lapot az intéz-
mény igazgatójának kell benyújtani, melyhez csatolni kell az érettségi bizonyítvány másolatát. Azok a 
tanulók is jelentkezhetnek a képzésre, akik nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, az érettségi 
vizsga letételére illetve az érettségi bizonyítvány bemutatására az. 1. félév végéig kapnak haladékot. 
 

A felvételi pontszámot az érettségi vizsgatárgyak osztályzatának átlaga képezi. A felvételi rangsor 
kialakításának elve: a felvételi pontszám szerint rendezve csökkenő sorrendben. 
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Azonos felvételi eredmény esetén előnyt élveznek azok a tanulók, akik 

 rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, 

 iskolánkban végezték előzetes tanulmányaikat. 
 
 

22. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK 

 
 

22.1. Infrastrukturális háttér 

 
Az intézményben az oktatást 23 tanterem szolgálja a tanügyi épületcsoportban. A 32 teremből 19 

normál osztályterem, 6 csoportfoglalkoztató, 3 számítástechnikai tanterem, és egy laboratórium. A gé-
pész gyakorlati bázison három épületben folyik oktatás. A három épületben 15 foglalkoztató található. 
A 15 foglalkoztatóból 3 osztályteremként, 6 pedig csoportfoglalkoztatóként is működtethető. A többi 
helység tanműhely. 
 

A kertészoktatás bázisaként, kertészeti területtel rendelkezünk. A kertészet területén két osztály-
terem, és két csoportfoglalkoztató található. A gyakorlati oktatást szabadföldi és fólia alatti termesztés 
segíti. Fólia a kertészet területén, és az iskola területén is található. Fentieken kívül mintegy 200 hektár 
tangazdaság segíti a gyakorlati oktatást. 
 

Tanulóink közel 50 %-a kollégista (4 megye a beiskolázási körzetünk) A kollégium 250 férőhelyes, 
ehhez járul hozzá a Béke Kollégium 100 férőhellyel. 
 

Az elméleti oktatást 13 darab interaktív tábla segíti. Az informatikai eszközöket egyre több pedagó-
gus használja. A tantestület több tagjának laptop és projektor áll a rendelkezésre. Az internet szinte 
minden tanteremben elérhető. Az oktatást jól felszerelt könyvtár támogatja. A szakmai oktatás mű-
szaki eszközökkel közepesen felszerelt. Traktorok és munkagépek segítik a tanulást. Az osztályok és 
csoportok mozgatását az intézmény saját buszával oldja meg. Nagyobb csoportok szállítására nagy 
busz áll rendelkezésre, kisebbekhez pedig egy 14 személyes. 
 

22.2. Oktatástechnikai eszközök és taneszközök 

 
1. Oktatástechnikai anyagok, eszközök: 

 Tantermeink többsége tartalmaz Videó, DVD lejátszót televízióval, vagy számítógépet projek-
torral 

 A szaktantermek felszerelése: a fentieken kívül számítógépet, esetenként videó projektort, in-
teraktív táblát tartalmaz. 

 Az idegen nyelvi képzéshez, valamint a közismereti tárgyak csoportbontásban történő alka-
lomszerű tanításához külön számítógépterem áll a tanulók rendelkezésére. 

 Az információhordozók készítése és beszerzése folyamatos: CD, DVD lemezek, audiovizuális-, 
multimédia anyagok, számítógépes oktatóprogramok.  

 A munkaközösségek illetve tanárok munkáját könyvtár, külső- (internetre), és belső hálózatba 
kötött számítógépek, másológépek segítik.  

2. Taneszközök: 

 A közismereti és szakmai tantárgyak tanításához a központi taneszköz jegyzékben megjelölt 
felszerelési anyagok állnak rendelkezésünkre.   

 A műhelyek, laboratóriumok, felszereltsége megfelel az általános tantervi, és a tantárgyi uta-
sításokban közölt eszközjegyzéknek. 
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Összegezve az állapítható meg, hogy intézetünk hosszú távú működéséhez a legalapvetőbb tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak, de nem mondhatunk le a folyamatos fejlesztésről. Az iskola- és szak-
maszerkezetben bekövetkező várható változások oktatási- tárgyi feltételeit (szertári eszközök) az inté-
zet költségvetési fedezetből és egyéb pályázati pénzekből meg tudja valósítani. 


