Nyíregyházi SzC
Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium

MUNKATERV

2021-22-es TANÉV

A TANÉV HELYI RENDJE
Szorgalmi idő (tanítási év): 2021. szeptember 01. (szerda) – 2022. június 15. (szerda)
Tanítási napok száma: 179 nap
Az iskola utolsó évfolyamának utolsó tanítási napja:

2022. április 29.

Az első félév vége:
2022. január 21.
(Az iskolák 2022. január 28-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.)
Tanítás nélküli munkanapok: 8 tanítás nélküli munkanap
egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a Diákönkormányzat dönt
egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel
1. 2021. október 21.
Pályaorientációs nap
2. 2022. január
Ágazati alapvizsga
3. 2022. február
Mellékszakképesítés vizsga előtt
4. 2022. április 8
DÖK nap
5. 2022. május 2.
Írásbeli érettségi
6. 2022. május 3.
Írásbeli érettségi
7. 2022. május 4.
Írásbeli érettségi
8. 2022. május
Szakmai írásbeli vizsga
Tanítási szünetek:
Őszi szünet:

2021. október 23. – 2021. november 01.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. (péntek)
Szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 02. (kedd)

Téli szünet:

2021. december 22. – 2022. január 02.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. (kedd)
Szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 03. (hétfő)

Tavaszi szünet: 2022. április 14. – 2022. április 19.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap: 2022. április 20. (szerda)
Ünnepek, megemlékezések:
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Nemzeti ünnep
Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
Nemzeti ünnep
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
Nemzeti összetartozás napja
Sajátos ünnepek megünneplésének időpontjai:
- 2021. szeptember 1. (szerda) Tanévnyitó ünnepély
- 2021. szeptember 24. (péntek) Verébavató
- 2021. november 13. (szombat) Alapítványi bál
- 2021. november 26. (péntek) Szalagavató ünnepség
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2021. október 06.
2021. október 23.
2022. február 25.
2022. március 15.
2022. április 16.
2022. június 04.

- 2021. december 21. (kedd)
- 2022. április 29. (péntek)

Karácsonyi ünnepség
Ballagás

Értekezletek időpontja:
Tanévnyitó oktató-testületi értekezlet: 2021. augusztus 31.
Őszi nevelési értekezlet: 2021. november 24.
Félévi oktató-testületi értekezlet: 2022. február 22.
Tavaszi nevelési értekezlet: 2022. március 30.
Tanévzáró oktató-testületi értekezlet: 2022. június 28
Munkaszüneti napok körüli munkarend:
•
2021. december 11. (szombat) munkanap, 2021 december 24. (péntek) pihenőnap
•
2022. március 26. (szombat) munkanap, 2022. március 14. (hétfő) pihenőnap
Érettségi és szakmai vizsgák beosztása:
•
A 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint
•
Írásbeli vizsga: az ügyelet nem érinti a felügyelő oktatók oktatással-neveléssel lekötött óráit
•
Szóbeli vizsga: külön beosztás és megbízás alapján

Érettségi, szakmai elnöki és emelt szintű javító és kérdező tanári feladatokat láthat el megbízás
alapján:
Az érintett pedagógusok névsora:
- Mesterné Kiss Erika
- Szabó Sándor
- Tóth Sándor Józsefné
- Benyusz Tamás
Témahetek szervezése:
a.)
„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2022. március 07- 2022. március 11.
b.)
Digitális Témahét: 2022. április 04 – 2022. április 08.
c.)
Fenntarthatósági Témahét: 2022. április 25 – 2022. április 29.
d.)
Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap: 2021. szeptember 24.
(Magyar Diáksport Napja).
Középfokú beiskolázás
•
A 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint
Országos mérés: 10. évfolyamon 2022. április 20 – 2022. május 03.
Fizikai állapot- és edzettség vizsgálat: a mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik
a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.
Nyílt nap időpontja: 2021. október 18 – 21.

Országos mérések időpontjai:
Országos kompetenciamérés: 2022. április 20. – május 03. (külön beosztás szerint)
Fizikai állapot- és edzettség vizsgálat: 2022. január 03-tól folyamatos, külön
beosztás szerint.
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Terület

Célok, feladatok

Felelős

1. megfelelés a szakképzés 4.0. stratégiai céloknak,

igazgató

2. egészséges és fenntartható oktatási környezet kialakítása a „zöld” és digitális
átállással,

3. az iskola szerepének növelése Tiszavasvári és térségében,
4. kapcsolatok erősítése a munkaerőpiac szereplőivel,
5. a képzési szerkezet munkaerő-piai igényekhez történő igazítása,
6. rugalmas tanulási utak támogatása,
7. humánerőforrás fejlesztése,
Fejlesztés

8. új módszertan megoldások keresése, projektalapú oktatás,
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igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes
igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes
igazgató, személyzeti
ügyintéző
igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes

Határidő
Szociális ágazat:
2021. október 12.
Gépészet ágazat:
2022. április 7.
Rendészet és
közszolgálat ágazat:
2021. október 5.
Kreatív ágazat:
2021. október 5.
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021. 09.30
2021/2022. tanévben
folyamatos
Szociális ágazat:
1. 2021. október 12.
2. 2022. február 17.
3. 2022. március 17.
Gépészet ágazat:
1. 2021. október 22.
2. 2022. január 15.
3. 2022. április 7.
Kreatív ágazat:
1. 2021. október 5.
2. 2021. október 19.
3. 2022. április 27.
Rendészet és
közszolgálat:
1. 2021. október 5.
2. 2022. február 17.
3. 2022. március 17.

9. szervezeti kultúra erősítése, fejlesztése,
10. iskolák együttműködésének erősítése, jógyakorlatok átadása
11. az iskola és a centrum munkaszervezete közötti együttműködés erősítése,
12. külső kapcsolatok erősítése: a kamarával, általános iskolákkal,
13. az ágazati ajánlás alapján eljárásrend készítése az egészségügyi válsághelyzet
során történő oktatás megszervezésére.

igazgató, a
munkcsoportok
intézményi képviselői
igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes, dulis
képzésért felelős
igazgatóhelyettes
igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes

2021/2022. tanévben
folyamatos
2021/2022. tanévben
folyamatos
az érvényben lévő
ágazati ajánlás alapján
aktuálisan

Indoklás például:
1-2. Az iskola munkáját a törvényesség, a jogszabályok, a fenntartó, a szakképzési centrum, és azon belül az iskola alapdokumentumai határozzák
meg. A szakképzés 4.0 stratégia mellett megjelenő Osnabrücki Nyilatkozat tartalmazza az európai stratégiai célokat, melynek értelmében nagy
hangsúlyt fektetünk a zöld, fenntartható, digitalis, reziliens oktatási rendszer kialakítására és fenntartására, így 9. évfolyamtól minden ágazatban
kötelező egy hetes projektként jelenik meg a fenntarthatóság.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal és iskoláival kialakított közös álláspont szintén fontos alapként szolgál a megfelelő döntések meghozatala
előtt.

3 - 4 – 5. Célunk, hogy a képzési igények megismerése érdekében a szakmai oktatásért és duális képzésért felelős igazgatóhelyettesek folyamatos
kapcsolatot tartanak a kamarák képviselőivel, keresve a partnerkapcsolatok kiépítésének lehetőségeit.
Felveszik a kapcsolatot a partnerszervezetekkel. A kapcsolatfelvételt követően a duális képzőhelyekkel megismertetik az adott szakmára vonatkozó
KKK-t és PPT-t, illetve kialakítanak egy elvárásrendszert az intézmény és a képzőhely között. Az igazgatóhelyettesek segítséget nyújtanak a
képzőhelynek a Képzési program elkészítésében.
Intézményünk a munkaerő- piaci beválásvizsgálat keretein belül felméri a szakképzéssel kapcsolatos elégedettséget az elhelyezkedett munkavállalók
és munkáltatók körében. Ez a felmérés, kérdőív és interjúk segítségével történik.
6. Célunk, hogy a hozzánk felnőttoktatásra jelentkezők esetében biztosítsuk a rugalmas tanulási utakat, olyan módon, hogy minden jelentkező
esetében egyedileg megvizsgáljuk az előzetes tanulmányok, szakmai gyakorlat beszámíthatóságát és ez alapján lehetőséget biztosítunk a képzési idő
csökkentésére, illetve ágazati alapvizsga alóli mentességre valamint adott tantárgyak óralátogatása és értékelése alóli mentességre.
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7. Célunk a humánerőforrás fejlesztése, melyet az érvényben lévő érvényes továbbképzési program, és beiskolázási terv alapján történik. Az
intézmény szakos ellátottsága közel 100%-os, viszont évek óta problémát jelent további egy matematika szakos kolléga főállású alkalmazása.

8. Az elmúlt tanévben az új szakmai programnak megfelelően indult a szakmai oktatás. A tavalyi évi tapasztalatok alapján nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a projekt szemléletű oktatásra. A tanév eleji műhelymunkák alapján centrum szintű munkacsoportokban veszünk részt. Célunk a megosztott
jógyakorlatok, projektek minél szélesebb körben való terjesztése. A tanévben minden ágazatban 3-3 projekt kerül megvalósításra:
Szociális ágazat: 1. fenntarthatósági projekt 2021. október 6-12.
2. 2022. február 10-17.
3. 2022. március 10-17.
Gépészet ágazat: 1. 2021. október 11-22.
2. 2022. január 4-15.
3. fenntarthatósági projekt: 2022. március 24- április 7.
Kreatív ágazat:

1. fenntarthatósági projekt 2021. szeptember 29- október 5.
2. 2021. október 12- 19.
3. 2022. április 21- 27.

Rendészet és közszolgálat ágazat: 1. fenntarthatósági projekt: 2021. szeptember 29- október 5.
2. 2021. február 10-17.
3. 2022. március 10-17.
A munkacsoport munkájában részt vesz: Benyusz Tamás

9 - 10 – 11. Célunk, hogy a centrum kezdeményezésére létrejött munkacsoportok munkájában résztvegyünk, így erősítve az együttműködést a
társiskolákkal és a centrum munkaszervezetével. A következő munkacsoportok munkájában veszünk részt:
-

KRÉTA munkacsoport: DKZS
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-

Duális képzést koordináló munkacsoport: AI

-

HR munnkacsoport: OHÉ

-

Gazdálkodási munkacsoport: NJ

-

Projekt munkacsoport: BT

-

Digitális munkacsoport: BT

-

Oktatásszervezési munkacsoport: NSZ

-

Egészségügyi munkacsoport: AI

-

Pályaorientációs munnkacsoport: AI

-

Minőségirányítási munkacsoport: NSZ

Továbbá az alábbi ágazati munkacsoportok munkájában veszünk részt:
- Gépészet ágazat: SZZ
- Kreatív ágazat: TI
- Rendészet és közszolgálat ágazat: BT
- Szociális ágazat: TSJ
12. Az intézmény részéről a duális képzésért felelős igazgatóhelyettes és a szakmai igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot a partnervállalatokkal, a
kamarák képviselőivel, a képzési igények megismerése érdekében. Az intézményünkben kiemelt szerepe van az általános iskolai tanulókkal,
szüleikkel, tanáraikkal való folyamatos kapcsolattartás a beiskolázási tevékenységünk során. A pályaválasztási időszak kezdetén a beiskolázás
szempontjából potenc iális általános iskolák 8.-kos osztályfőnökeit „Szakképzési teadélutánon” látjuk vendégül. A program keretében igazgatói
tájékoztatóra kerül sor, valamint lehetőség van műhelylátogatásra és kötetlen beszélgetésre. A „Szakképzési teadélutánon” az intézmény részéről az
igazgató és az igazgatóhelyettesek, az adott szakma oktatói, illetve a meghívott duális partnerek vesznek részt. Célunk, hogy minnél több iskolába
eljussunk a 8. osztályos tanulók részére szervezett beiskolázási tájékoztatókra, a szülők részére szervezett pályaválasztási szülői értekezletekre.
13. Célunk, hogy a jogszabályi környezet és az ágazati ajánlás alapján folyamatosan felűlvizsgáljuk, aktualizáljuk az egészségügyi válsághelyzetre
vonatkozó eljárásrendünket, mely iránymutatást tartalmaz az oktatás megszervezésére is.
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Terület

Célok, feladatok
1.

2.

4.

együttműködés a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetekkel, KKV
szektorral való jó kapcsolat további erősítése, nagyvállalatokkal való szorosabb
együttműködés megteremtése
a munkaszerződések megkötésének támogatása,

5.

a szakképzésben tanulók arányának növelése,

3.

Szakmai
oktatás/képzés

a képzési szerkezet munkaerő-piaci igényeinek megfelelő folyamatos
fejlesztése, a képzési kínálat bővítése, új szakképesítések indításának
előkészítése, a képzési szerkezet meghatározása
a duális szakmai képzés erősítése,

6.

a szakmai képzés minőségének növelése,

8.

Szakmai programok fejlesztése,

Határidő

igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes

2021/2022. tanévben
folyamatos

igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes
igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes

Műhelyiskola elindítása

7.

Felelős

oktatói testület
oktatói testület

a nyelvi-, valamint digitális kompetenciák fejlesztése, meglévő készségek
erősítése,
10. szakmai versenyekre felkészítés támogatása, tehetséggondozás segítése
9.

11. közérdekű adatszolgáltatások (KRÉTA, SZIR).

igazgató, érintett
oktatók
igazgató, érintett
oktatók
igazgató

2021/2022. tanévben
folyamatos

2022. 01.22.
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021/2022. tanévben
folyamatos
az adatszolgáltatás
időpontja

1 – 2 - 3 – 4. Célunk, hogy a képzési igények megismerése érdekében a szakmai oktatásért és duális képzésért felelős igazgatóhelyettesek folyamatos
kapcsolatot tartanak a kamarák képviselőivel, keresve a partnerkapcsolatok kiépítésének lehetőségeit, konzultálnak a képzési kínálat bővítéséről és
új szakképesítések indításáról.
A kapcsolatfelvételt követően a duális képzőhelyekkel megismertetik az adott szakmára vonatkozó KKK-t és PPT-t, illetve kialakítanak egy
elvárásrendszert az intézmény és a képzőhely között. Az igazgatóhelyettesek segítséget nyújtanak a képzőhelynek a Képzési program elkészítésében.
Célunk, hogy minél több diákunk számára találjuk meg a megfelelő duális partnert. A duális képzésért felelős igazgatóhelyettes egyik fő feladata
a partnerek felkutatása, szakképzési munkaszerződések kötésének elősegítése. 2021. szeptember 1-től 65 fő tanulói jogviszonnyal rendelkező és 61
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fő képzési jogviszonnyal rendelkező kötött munkaszerződést duális partnerrel. Arra törekszünk, hogy 50%-al tovább növeljük a munkaszerződések
számát.
5 – 6. Mivel iskolánk vonzás körzetében igen magas a HH és HHH tanulók aránya akik fokozott veszélynek vannak kitéve lemorzsolódás
szempontjából. Annak érdekében, hogy őket iskolarendszerben tartsuk tervezzük a 2021-22-es tanév félévétől Orientációs évfolyam, Dobbantó
program és műhelyiskola működtetésére.
Ezen rugalmas tanulási utak lehetőséget biztosítanak a szakképzésben tanulók arányának növelésére is.
7. A szakképzés minőségének fejlesztése érdekében a 2020-21-es tanévtől áttértünk a TEA, tanulási eredmény alapú oktatásra, ahol a tanulási
folyamat során elérendő tudáselemek a tanuló szempontjából kerülnek megfogalmazásra. A bemeneti követelményekkel szemben itt a kimeneti
követelményekkel történő szabályozás kerül előtérbe. A hatékony megvalósulás érdekében a kollégák továbbképzéseken, workshop-on vesznek részt.
8. A szakmai program, azon belül a képzési programok a TEA szemlélet szerint kerülnek átdolgozásra. Projekt feladatok beépítésével kívánjük ezt
megvalósítani az alapozó és a szakirányú oktatásban egyaránt. A szemléletet kiterjesztjük a duális partnereink körébe is.
9. Célunk, hogy tanórai keretek között továbbfejlesszük a nyelvi, digitalis kompetenciákat. Ezt segíti az, hogy az idgen nyelvi, digitalis kultúra órákat
csoportbontásban tudjuk megszervezni.
10. Célunk, hogy támogassuk, segítsük tanulóinkat abban, hogy szakmai versenyeken vegyenek részt.
11. Célunk, hogy a (KRÉTA, SZIR, FAR) rendszereken keresztül elegett tegyünk a közérdekű adatszolgáltatásoknak.
Terület

Pályaválasztás,
pályaorientáció

Célok, feladatok

Felelős

Pályaorientációs szolgáltatások nyújtása:
1. Pályaválasztás segítése, beiskolázás eredményességének növelése, óvodákkal,
általános iskolákkal való kapcsolatok erősítése (hírlevél, tájékoztató kiadványok,
rendezvények formájában)
2. A szakképzés új iskolatípusainak és az új alapszakmák megismertetése

igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes,
szakmai
igazgatóhelyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes,
szakmai
munkaközösségek
vezetői
igazgató, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes

3. Átjárható, rugalmas tanulási útvonalak megismertetése
4. Munkaerőpiaci igények megismertetése
5. Pályaorientációs naptár készítése és csatlakozás a megyei és országos
Pályaorientációs naptárhoz

9

Határidő

2021.09.01-11.30. között

2021/2022. tanévben
folyamatos

6. Pályaválasztási rendezvények szervezése,
7. Szakmabemutatók szervezése általános iskolásoknak, óvodásoknak,
8. Pályaorientációs napok programjainak összehangolása,
9. Szakmák éjszakája szervezése,

10. Gyár- és üzemlátogatás, műhelylátogatás szervezése,

igazgató, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes
igazgató, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes
igazgató, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes
igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes,
szakmai
igazgatóhelyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes,
szakmai
munkaközösségek
vezetői
igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes

2021.10.18-21.
2021.10.18-21.
illetve külön igény
szerint
2021.09.05.

2022. április

2021/2022. tanévben
folyamatos

1 – 8. Az intézmény részéről a duális képzésért felelős és szakmai igazgatóhelyettesek tartják a kapcsolatot a partnervállalatokkal, a kamarák
képviselőivel, a képzési igények megismerése érdekében. Az intézményünkben kiemelt szerepe van az általános iskolai tanulókkal, szüleikkel,
tanáraikkal való folyamatos kapcsolattartás a beiskolázási tevékenységünk során. A pályaválasztási időszak kezdetén a beiskolázás szempontjából
potenc iális általános iskolák 8.-kos osztályfőnökeit „Szakképzési teadélutánon” látjuk vendégül. A program keretében igazgatói tájékoztatóra kerül
sor, valamint lehetőség van műhelylátogatásra és kötetlen beszélgetésre. A „Szakképzési teadélutánon” az intézmény részéről az igazgató és az
igazgatóhelyettesek, az adott szakma oktatói, illetve a meghívott duális partnerek vesznek részt.
Célunk, hogy minnél több iskolába eljussunk a 8. osztályos tanulók részére szervezett beiskolázási tájékoztatókra, a szülők részére szervezett
pályaválasztási szülőiértekezletekre. 2021. október 18 – 21. között nyíltnap formájában lehetőséget biztosítunk a térség általános iskoláinak felső
tagozatos diákjai, osztályfőnökei számára, hogy megismerjék iskolánk sajátosságait, képzési kínálatát, betekintést nyerjenek a tanműhelyekben
végzett tevékenységekről.
Törekszünk arra, hogy pályaorientációs tevékenységeinket összehangóljuk a társiskolákkal, ehhez segítséget nyújt a Pályaorientációs naptár
készítése és csatlakozás a megyei és országos Pályaorientációs naptárhoz.
9. A Szakmák éjszakája országos rendezvényhez Intézményünk kapcsolódik

10

10. Célunk, hogy a duális képzés erősítése, és a munkaszerződések számának növelése érdekében a 9. évfolyam szakképzős, és 10. évfolyam
technikum tanulóit gyár- és üzemlátogatások keretein belül megismertessük meglévő és leendő duális partnereikkel. Ez jó lehetőséget biztosít arra
is, hogy a tanulók betekinthetnek a gazdálkodó szervezetek mindennepi életébe, munkájába.
Terület

Célok, feladatok
1.
2.
3.

Nevelés -Oktatás

4.

5.

Felelős

egészségnevelési program megvalósítása az iskolákban,
drogprevenció, kapcsolattartás erősítése a külső szervezetekkel, „workshop”
szervezése,
szociális hátrányok enyhítése, esélyegyenlőség biztosítása az iskolai
esélyegyenlőségi tervek alapján, esélyegyenlőség biztosításának ellenőrzése,
betartatása,
lemorzsolódás csökkentésének támogatása,

pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása pszichológus, szociálpedagógusok,
gyógypedagógus, mentálhigiénés munkatársak közreműködésével,

Határidő
2021.09.24

igazgató
2021.10.01.
igazgató,
osztályfőnökök,
ifjúságvédelmi felelősi
teendők ellátásával
megbízott
igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes,
osztályfőnökök,
ifjúságvédelmi felelősi
teendők ellátásával
megbízott
igazgató,
gyógypedagógus,
pszichológus

2021/2022. tanévben
folyamatos

2021/2022. tanévben
folyamatos

2021/2022. tanévben
folyamatos

1. Megszervezzük az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanapot
2. A TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 azonosító számú „Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén” című
projekt keretén belül iskolánkban prevenciós előadások megtartására kerül sor.
1-2. Célunk, hogy a mindenapi nevelő-oktató munka során tanórán és tanórán kívül folyamatosan tanulóinkat az egészséges életmódra neveljük,
illetve felhívjuk a figyelmet a káros szenvedélyek veszélyeire, kiemelt figyelmet fordítva a drogprevencióra.
3. Szociális hátrányok enyhítését az esélyegyenlőségi terv alapján biztosítjuk
4. A beszámoló adatai alapján a tavalyi tanévben az iskolát elhagyók száma és aránya képzé típusa alapján, technikum: lemorzsolódók száma 3 fő,
aránya: 3%, szakképző iskolában: lemorzsolódók száma 8 fő, aránya: 4 %, közismereti tartalom nélküli szakképzésben a lemorzsolódók száma: 2
fő, aránya: 6 %, érettségire felkészítő két éves képzésben: lemorzsolódók száma: 5 fő, aránya: 14 %, felnőttek oktatása: lemorzsolódók száma: 68
fő, aránya: 24 %. A lemorzsolódók számát az alábbi módon kívánjuk csökkenteni: A szakképző iskolai lány tanulóinál osztályfőnöki óra keretében
nagyobb hangsúlyt fektetünk a felvilágosító tevékenységre a korai gyermekvállalás elkerülése érdekében. Ehhez igénybe vesszük az iskolavédőnő,
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illetve külső szakember segítségét.
A lemorzsolódás csökkentése érdekében szűrjük a lemorzsolódással veszélyezetett tanulókat. Ennek módszere: az osztályfőnökök minden hónap
utolsó munkanapján ESL riasztást kapnak a KRÉTA rendszer ESL moduljából. A riasztás kiküldését a KRÉTA-rendszer kezelője végzi. Az érintett
osztályfőnökök felveszik a kapcsolatot a szakoktatókkal, ifjúságvédelmi felelősi teendők ellátásával megbízottal és közösen megteszik az
intézkedéseket.
5. Célunk, hogy a gyógypedagógiai fejlesztésre szoruló tanulóink számára biztosított legyen a megfelelő szakemberekkel történő fejlesztés. Az
intézményben a 13 SNI-s, és 5 BTMN-s tanulók fejlesztését gyógypedagógus szakember lájta el, illetve heti 8 órában biztosított
iskolapszichológusi ellátás is.
Terület

Felnőttek
oktatása, képzése

Célok, feladatok
1.

Munkerő-piaci igények alapján, kereslet-vezérelt képzések szervezése, indítása

2.
3.

Rugalmas, egyéni tanulási utak kidolgozása, ami maximálisan illeszkedik a
felnőttek napi időbeosztásához, munkaidejéhez,
Vállalati kapcsolatok, szakmai együttműködések erősítése,

4.

Pályázati aktivitás növelése, támogatott képzések szervezésében való részvétel.

5.

Új szabályozási rendszer alapján az intézmény felnőttképzési tevékenységének
működtetése, az iskolai felnőttképzési tevékenység támogatása,
Vállalati megrendelések, képzési igények alapján képzési programok
kidolgozása, szakértői minősítése az új képzési struktúrához igazodóan,

6.

Felelős

Határidő

igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes

2021/2022. tanévben
folyamatos

igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes

2021/2022. tanévben
folyamatos

1 – 3. Célunk, hogy a képzési igények megismerése érdekében a szakmai oktatásért és duális képzésért felelős igazgatóhelyettesek folyamatos
kapcsolatot tartanak a kamarák képviselőivel, keresve a partnerkapcsolatok kiépítésének lehetőségeit, konzultálnak a képzési kínálat bővítéséről és
új szakképesítések indításáról.
A kapcsolatfelvételt követően a duális képzőhelyekkel megismertetik az adott szakmára vonatkozó KKK-t és PPT-t, illetve kialakítanak egy
elvárásrendszert az intézmény és a képzőhely között. Az igazgatóhelyettesek segítséget nyújtanak a képzőhelynek a Képzési program elkészítésében.
Célunk, hogy a hozzánk felnőttoktatásra jelentkezők esetében biztosítsuk a rugalmas tanulási utakat, olyan módon, hogy minden jelentkező esetében
egyedileg megvizsgáljuk az előzetes tanulmányok, szakmai gyakorlat beszámíthatóságát és ez alapján lehetőséget biztosítunk a képzési idő
csökkentésére, illetve ágazati alapvizsga alóli mentességre valamint adott tantárgyak óralátogatása és értékelése alóli mentességre.
4 – 5 – 6. Pályázati aktivitás növelése érdekében figyelemmel kisérjük a felnőttképzéssel kapcsolatos kiírásokat. Résztveszünk a centrum által
pályázott képzések megvalósításában.
Új felnőttképzési szabályozási rendszernek megfelelően az intézmény saját felnőttképzési tevékenységének működtetése a Felnőttképzési
Adatszolgáltatási Rendszerben.
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Célunk a vállalati megrendelések, képzési igények figyelembe vételével új képzési programok kidolgozása, szakértői minősítése az új képzési
struktúrához igazodóan.
Terület

Célok, feladatok

Vizsgáztatás

Felelős

1.

az iskola szakmai vizsgáinak és érettségi vizsgáinak megvalósítása,

2.

a Vizsgaközpont akkreditációját követően szakmai vizsgák lebonyolítása, az
iskola részvételével.
az iskola ágazati alapvizsgáinak megvalósítása

3.

igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes,
szakmai
igazgatóhelyettes
igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes
igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes

Határidő
az érettségi
vizsgaidőszak, szakmai
vizsgaidőszak
2021.09.01-2022.06.15.
2022.01.21.-ig,
illetve 2022.06.15.-ig

1. Az iskola a szakmai vizsgát a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerint szervezi meg. Az
érettségi vizsga megszervezését és lebonyolítását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján végezzük.
2. A Vizsgaközpont akkreditációját követően a szakmai vizsgák lebonyolítása során iskolánk vállalja a tárgyi és személyi feltételeinek biztosítását.
3. Az iskola ágazati alapvizsgáinak megvalósítása az intézményben a tanulmányok alatti vizsgák megszervezésére vonatkozó szabályok szerint
történik.
Terület

Célok, feladatok

6.

pályázati aktivitás növelése
pályázatfigyelés
projektek megvalósítása
GINOP-6.2.2. A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának
csökkentése,
GINOP-6.1.3-17 Nyíregyházi Szakképzési Centrum- Idegen nyelvi
készségek fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében
GINOP-6.2.3-17 Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése,

7.
8.

ERASMUS + pályázatok
Határtalanul pályázatok

9.

Fejlesztések

1.
2.
3.
4.
5.
Projektek

Felelős
igazgató, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes
igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes
igazgató
igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes
igazgató
igazgató
igazgató, duális
képzésért felelős
igazgatóhyelyettes
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Határidő
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021. szeptember 21.
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021. december 31.
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021/2022. tanévben
folyamatos

1-3. Célunk, hogy az intézményünkben oktatott ágazatok szakmai tartalmához kapcsolódó tárgyi feltételeket a mai kor kihívásainak megfelelően
biztosítani tudjuk. Ehhez a központi költségvetési támogatás igénybevételén túl igyekszünk felkutatni a különböző pályázati lehetőségeket és az
azokon elnyert források hatákony felhasználásával törekszünk az ágazati alapoktatás eszközfejlesztésére.
4. A GINOP-6.2.2. A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése című projekt keretében végezzük a 9. évfolyamos tanulók
bemeneti, és a 10. évfolyamos tanulók kimeneti mérését 2021. szeptember 14-21. között.
5. A projekt zárórendezvénye 2021. augusztus 26. napján valósult meg. A fenntartási időszakban a projekt keretében beszerzett eszközöket
továbbra is iskolánk pályázatban érintett oktatói használják.
6. A pályázat fenntartási időszakában a cselekvési tervnek megfelelő feladatokat hajtjuk végre, melyek a következő: ./mely a munkaterv
melléklete.
7. A 2020-1-HU01-KA102-078258 azonosító számú, Tiszavasváriból egyenesen Barcelónába című projekt megvalósítása 2021. október 10-31.
között történik. A résztvevők: 16 fő gépészet ágazatban tanuló diák: 13 fő Gépgyártás-technológiai technikus és 3 fő Gépi és CNC forgácsoló,
illetve két fő oktató kísérőként vesz részt a programban. A mobilitási programot követően történik a projekt szakmai beszámolójának és a záró
elszámolás benyújtása a támogató felé.
8. Figyelemmel kísérjük a pályázati program kiírásait. Amennyiben meghírdetésre kerülnek a projektek részt kívánunk venni benne, kiemelten a
határon átnyúló szakképzési együttműködések területén.
9. Az iskolánkban oktatott ágazatokhoz kapcsolódó fejlesztési forrásokra kiírt projekteket figyelemmel kísérjük, amennyiben meghirdetésre
kerülnek a kívánt források pályázatai, lehetőség szerint igénybe kívánjuk venni azokat.
Terület

Minőségirányítás

Célok, feladatok
1. EQAVET alapú minőségirányítási rendszer kiépítése (Minőségpolitika
meghatározása, oktatói értékelés, önellenőrzés működésének kialakítása) a
fenntartói iránymutatásnak megfelelően

Felelős

Határidő

igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes,
szakmai
igazgatóhelyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes

2022.08.31.

1. Célunk kialakítani a szakképző intézmény EQAVET alapú minőségirányitási rendszerét, a fenntartói iránymutatásnak megfelelően.
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Terület

Célok, feladatok

Felelős

1. Országos kompetenciamérés
Mérés-értékelés

2. 9. évfolyamos tanulók bemeneti és 10. évfolyamos tanulók kimeneti mérése

igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes
igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes

Határidő
2022.05.03.
2021.09. 21.

1. Az Országos kompetencia mérést a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2021/2022. tanév rendjéről alapján szervezzük meg.
2. A GINOP-6.2.3-17 Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése című projekt fenntartási időszakában, a GINOP-6.2.2 projekt keretében
megszervezzük a 9. évfolyamos tanulók bemeneti és 10. évfolyamos tanulók kimeneti mérését, központi útmutató alapján 2021. szeptember 14-21.
között.
Terület

Célok, feladatok
1. a Kollégiumi Nevelési Program színvonalas megvalósítása az iskolákban

Kollégium

Felelős

Határidő

igazgató, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes,
kollégiumi
csoportvezetők

2021/2022. tanévben
folyamatos

1. A kollégium nevelési programját a KNOAP-hoz igazítjuk. A tematikus csoportfoglalkozások 12 témakörben valósulnak meg. A kötelező és
szabadon választott szakköröket érdeklődésükhöz valamint anyag és eszköz lehetőségeinkhez próbájuk igazítani. A kollégiumunk számára
fontosak a tradíciók és a hagyományápolás. Több kollégiummal is rendszeres kapcsolatot tartunk fent programjainkon keresztül. Szerencs
(Mikulás-kupa), Nyírszőlős (Ping-pong verseny), Tiszaújváros (Föld-napja vetélkedő) valamint saját rendezvényünk a Kollégium legerősebb
embere.
Terület

Gazdálkodás

Célok, feladatok
1. jogszabályok követése, belső szabályzatok, eljárásrendek, folyamatszabályzók
figyelemmel kísérése,
2. az éves elemi költségvetés végrehajtása, a végrehajtott költségvetésről
beszámoló készítése,
3. gazdálkodási felelősség, fegyelem erősítése az iskolákban,
4. költséghatékonyság növelése,
5. saját bevételek lehetőség szerinti növelése (tanműhelyi bevétel, bérleti díj,
felnőttképzés stb.)
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Felelős

Határidő

igazgató, gazdasági
ügyintéző

2021/2022. tanévben
folyamatos

6. bérgazdálkodással és humánerőforrással kapcsolatos tervezési és végrehajtási
tevékenység fejlesztése,

7. az iskolai felújítási, karbantartási feladatok ellátása,
8. intézményi feladatellátás hatékonyságának növelése (pl.: beszerzés),
9. eszköz és készlet nyilvántartás naprakész vezetése, leltáregyezőség biztosítása,
a raktárak szabályszerű kezelése
10. ösztöndíjakkal kapcsolatos intézményi feladatok határidőre történő
adatszolgáltatásának teljesítése,
11. felnőttek oktatásával kapcsolatos létszámadatok naprakész nyilvántartása,
mely a normatíva igénylés alapja,
12. az intézményi selejtezések szabályzatban foglaltaknak megfelelő
lebonyolítása, bizonylatolása, mérlegalátámasztó leltár elkészítése
13. KRÉTA GR-HR modul használata,
14. vagyonvédelem, állagmegóvás biztosítása,

igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes,
szakmai
igazgatóhelyettes,
gazdasági ügyintéző,
személyzeti ügyintéző

2021/2022. tanévben
folyamatos

igazgató, gondnok

2021/2022. tanévben
folyamatos

igazgató, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes
igazgató, ügyviteli
dolgozó
igazgató, személyzeti
ügyintéző, érintett
osztályfőnökök
igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes
igazgató, ügyviteli
dolgozó
igazgató, gazdasági
ügyintéző, személyzeti
ügyintéző
igazgató, gondnok

15. pályázatokkal kapcsolatos elszámolások elkészítése, ellenőrzése, fenntartási
időszak gazdálkodási feladatainak teljesítése,

igazgató, az adott
projekt felelőse

2021/2022. tanévben
folyamatos
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021/2022. tanévben
folyamatos
az adatszolgáltatás
időpontja, aktuálisan
2022.08.31.
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021/2022. tanévben
folyamatos
2021/2022. tanévben
nincs fenntartási
időszakban lévő
pályázatunk

1 – 4. A gazdálkodással kapcsolatos mindennapi feladatainkat a jogszabályok, belső szabályzatok, eljárásrendek alapján végezzük. Törekszünk a
gazdálkodási felelősségre és a költséghatékonyság növelésére. Az elfogadott éves elemi költségvetés alapján végezzük az intézményben a
gazdálkodási tevékenységet. Ezen tevékenységről beszámolót készítünk.
5. Célunk a saját bevételek növelése a tanműhely, tanterem, aula, ebédlő szabad kapacításának kihasználásával. A bérleti díjak meghatározásánál az
“Önköltségszámítási Szabályzat”-ot alkalmazzuk.
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6. A tantárgyfelosztás kialakításánál figyelembe vesszük a rendelkezésünkre álló humánerőforrást, törekedve a kollégák arányos leterheltségére.
Szakos ellátottságunk közel 100% -os, viszont évek óta problémát jelent további egy matematika szakos kolléga főállású alkalmazása. A betöltetlen
álláshelyek terhére óraadókat foglalkoztatunk, elsősorban felnőttek oktatásában.
7. A 2021-22-es tanévben történik intézményünkben a régi épületszárny vizesblokkjainak felújítása.
Az aktuális karbantartási feladatok ellátása szakképzett munkavállalókkal folyamatosan történik.
8. Az intézményben a tárgyi eszközök beszerzése során arra törekszünk, hogy az oktatott ágazatok, szakmák KKK-ban előírt tárgyi feltételeit
biztosítani tudjuk, kellő minőségben és darabszámban. Beszerzéseknél a “Beszerzések lebonyolításának eljárásrendje” szerint járunk el.
9. Az eszköz és készlet nyilvántartás során az “Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat” előírásait, a leltáregyezőség biztosítására az „Eszközök
és Források Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata” előírásait alkalmazzuk.
10. Fontosnak tartjuk az ösztöndíjakkal kapcsolatos intézményi feladatok határidőre történő elvégzését. Az osztályfőnökök végzik a tanulók
hiányzásának kezelését, TAJ szám beállítását illetve segítséget nyújtanak a tanuló gondviselőjének a számlaadatok beállításában.
11. A felnőttek oktatásával kapcsolatos létszámadatokat naprakészen vezetjük és kérésre eleget teszünk az adatszolgáltatási kötelezettségünknek.
12. Az intézményi selejtezések a “Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzat”-ában foglaltak szerint történik.
13. A gazdasági ügyintéző és a személyzeti ügyintéző a napi munkavégzés során használja a KRÉTA GR-HR modult, illetve benne elvégzi az
adminisztrációs feladatokat.
14. Fontos feladatnak tartjuk, hogy az intézmény valamennyi dolgozója és tanulója törekedjen a vagyon és állag megóvásra, ezen szabályozásokat
az intézmény Házirendje és a dolgozók munkaköri leírása tartalmazza.
15. A pályázatokkal kapcsolatos elszámolások elkészítése, fenntartási időszak gazdálkodási feladatainak teljesítése a támogatói okirat/szerződés
szerint történik.
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Terület

Célok, feladatok
1.
2.

Ellenőrzés

Felelős

jogszabályi változások folyamatos követése, hatályban lévő jogszabályok
végrehajtása,
belső szabályzatok aktualizálása, jogszabálykövetés biztosítása, folyamatok
kialakítása, működtetése,

3.

tanügyigazgatási ellenőrzés kiszélesítése, szükséges intézkedések meghozatala,

4.

vezetői ellenőrzés keretében az elvégzett feladatokról történő beszámoltatás,
intézkedések meghozatala a hatékonyabb, eredményesebb és szabályos
munkavégzés érdekében,
önértékelés működtetése.

5.

igazgató, oktatási
igazgatóhelyettes,
szakmai igazgató
helyettes, duális
képzésért felelős
igazgatóhelyettes

Határidő
2021.09.30.
Amennyiben tanév
közben jogszabályi
változás
történik
aktuálisan

Az ellenőrzési tevékenységek lista tartalmazza

1-2.

Az iskola munkáját a törvényesség, a jogszabályok, a fenntartó, a szakképzési centrum, és azon belül az iskola alapdokumentumai határozzák meg. A
jogszabályi változásokat egész tanévben nyomon követjük és ennek megfelelően aktualizáljuk az alapdokumentumainkat, szabályzatainkat.

3.

Célunk tanügyigazgatási ellenőrzés keretein belül vizsgálni a következőket:
-

Törzslap, bizonyítvány (javítás, javítóvizsgák, összefüggő, egybefüggő gyakorlat, közösségi szolgálat bejegyzés) felvezetése
Törzslap, bizonyítvány (új diákoké) felvezetése
KRÉTA naplóban a tanulói, alkalmazotti beállítások (adatok, ösztöndíj jogosultság) elvégzése
KRÉTA napló naprakész veztése
Törzskönyv, beírási napló vezteése
Felnőttek oktatására vonatkozó egyedi adminisztráció elvégzése (beszámíthatóság, határozat, KRÉTA napló)
Kollégiumi beírási napló vezetése
Munka, tűz- balesetvédelem - oktatási jegyzőkönyvek aláírása
Házirend elfogadásának aláírása diák, szülő részéről
Adatvédelmi nyilatkozat aláírása(tanulók, képzésben résztvevők) (mindenki aláírta-e?)
Tanmenetek határidőre történő elkészítése, a szerint való haladás
Munkatervek határidőre történő elkészítése
Projektek nyilvántartásának, tervezésének adminisztrációja
Hiányzásokról értesítések kiküldése e-napló alapján
Félévzárás adminisztrációja, Év zárás adminisztrációja
Új tantárgyfelosztás előkészítése
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4.

Vezetői ellenőrzés keretében célunk a következő feladatok ellenőrzése:
-

5.

Iskolatitkárok adminisztrációja
Órakezdés
Félévi átfogó ellenőrzés, év végi átfogó ellenőrzés
Gazdálkodásra vonatkozó adatok

Intézményünkben önértékelést működtetünk, melynek keratein belül történik:
- Oktatók időarányos értékelése
- Óralátogatások szervezése (munkaközösség- vezetők által elkészített terv alapján, mely része a munkaközösségi munkaterveknek)
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Ellenőrzési tevékenységek
Ellenőrzési tevékenység területei, célja, eszközei

Időpont

Ellenőrzést végző/k

Dokumentumok jogszabályi megfelelősége

2021.09.30.
Amennyiben
tanév
közben
jogszabályi
változás
történik
aktuálisan
2021.09.15.

igazgató, oktatási igazgatóhelyettes,
szakmai igazgató helyettes, duális
képzésért felelős igazgatóhelyettes

Törzslap, bizonyítvány (javítás, javítóvizsgák, összefüggő, egybefüggő
gyakorlat, közösségi szolgálat bejegyzés)
Törzslap, bizonyítvány (új diákoké)

2021.10.15.

KRÉTA naplóban a tanulói, alkalmazotti beállítások (adatok, ösztöndíj
jogosultság)
KRÉTA napló naprakész vezetése

2021.10.01.

Törzskönyv, beírási napló

2021.10.30.

igazgató, oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgató helyettes, duális képzésért felelős
igazgatóhelyettes
igazgató, oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgató helyettes
igazgató, oktatási igazgatóhelyettes,
KRÉTA-rendszer kezelője
igazgató, oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgatóhelyettes
igazgató, oktatási igazgatóhelyettes

Felnőttek oktatása (beszámíthatóság, határozat, KRÉTA napló)

2021.09.30.

igazgató, szakmai igazgatóhelyettes

Kollégiumi beírási napló

2021.10.30.

Munka, tűz- balesetvédelem - oktatási jegyzőkönyvek (mindenki aláírta-e?)

2021.09.30.

igazgató, duális képzésért felelős
igazgatóhelyettes
igazgató, iskolatitkár

Házirend elfogadása diák, szülő részéről

2021.09.30.

igazgató, iskolatitkár

Adatvédelmi nyilatkozat (tanulók, képzésben résztvevők) (mindenki
aláírta-e?)
Tankönyvek kiosztása

2021.09.30.

igazgató, iskolatitkár

2021.09.15.

oktatási igazgatóhelyettes

Tanmenetek

2021.09.30.

Munkatervek

2021.09.15.

Projektek nyilvántartása, adminisztrálása, tervezés dokumentumai

2021.09.30.

oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgatóhelyettes
oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgatóhelyettes
szakmai igazgatóhelyettes

Tanórán kívüli tevékenységek megtartása, mindennapos testnevelés

minden hónap 11. napja

oktatási igazgatóhelyettes

Iskolatitkári adminisztráció

folyamatos

igazgató

minden hónap 11. napja
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Jelenléti ívek

folyamatos

igazgató, iskolatitkár, gondnok

Hiányzásokról értesítések kiküldése e-napló alapján

minden hónap 11. napja

Órakezdés

folyamatos

Óralátogatás

külön beosztás szerint

Időarányos értékelés

félévkor és év végén

Tanmenet szerinti haladás

minden hónap 11. napja

Félévzárás, adminisztráció, jegyek, Év zárás, adminisztráció, jegyek

a zárást megelőző két hétben
folyamatosan

Tanulószerződések, munkaszerződések, együttműködési megállapodások

2021. 09.30.

Duális képzés, értékelés

félévente két alkalommal
külön beosztás szerint
2021.09.14-17.
2021.09.20-21.
2022.04.20-05.03.

okatatási igazgatóhelyettes, ifjúságvédelmi
felelősi teendők ellátásával megbízott
igazgató, oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgató helyettes, duális képzésért felelős
igazgatóhelyettes
munkaközösség-vezető és a vezetőség egy
tagja (ha a mkv nem szakos, akkor egy
szakos oktató is)
igazgató, oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgató helyettes, duális képzésért felelős
igazgatóhelyettes
oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgatóhelyettes
oktatási igazgatóhelyettes, szakmai igazgató
helyettes, duális képzésért felelős
igazgatóhelyettes
szakmai igazgató helyettes, duális képzésért
felelős igazgatóhelyettes
szakmai igazgató helyettes, duális képzésért
felelős igazgatóhelyettes
oktatási igazgatóhelyettes

Mérések (9. 10. évfolyamosok be-és kimeneti mérése)
Mérések ( országos kompeteciamérés)
Tanulmányok alatti vizsgák előkészítése

oktatási igazgatóhelyettes
igazgató, oktatási igazgatóhelyettes

Gazdálkodás

a vizsga megkezdését
megelőző két nappal
a vizsgatevékenység alatt
folyamatosan
a vizsga megkezdését
megelőző két nappal
a vizsgatevékenység alatt
folyamatosan
folyamatos

Leltár

elrendelés szerint

igazgató, ügyviteli munkatárs

Tanulmányok alatti vizsgák
Ágazati Alapvizsga előkészítése
Ágazati Alapvizsga
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igazgató, oktatási igazgatóhelyettes
igazgató, szakmai igazgatóhelyettes
igazgató, szakmai igazgatóhelyettes
igazgató

Rendezvények előkészítése

a rendezvény megtartása
előtt két nappal
2022.02.14.

Érettségi, szakmai vizsgára jelentkezés
Érettségi előkészítése

igazgató, a rendezvény szervezésével
megbízott oktató
igazgató oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgatóhelyettes
igazgató, oktatási igazgatóhelyettes

Félévi átfogó ellenőrzés

Az írásbeli és szóbeli
vizsgák megkezdése előtt
egy héttel
Az adott vizsga megkezdése
előtt egy héttel
2022.01.21-2022.02.05.

Év végi átfogó ellenőrzés

2022.06.15-06.30.

igazgató

Felvételi eljárás részfeladatai

igazgató

Oktatói továbbképzések teljesítése

az adott feladat elvégzési
határideje előtt két nappal
a vizsgatevékenység alatt
folyamatosan
a vizsgatevékenység alatt
folyamatosan
a vizsga zárását követő egy
héten belül
A beküldés határideje előtt
két nappal
2022.01.10.

A rövidtávú pályakövetés feladatainak elvégzése

2022.01.28.

igazgató, oktatási igazgatóhelyettes

A hosszútávú pályakövetés feladatainak elvégzése

2022.06.14.

igazgató, oktatási igazgatóhelyettes

Októberi statisztika

2021.10.13.

igazgató

Iskola tisztaságának ellenőrzése (takarítás)

külön beosztás szerint

Iskola állag ellenőrzése

külön beosztás szerint

Iskolai honlap aktualizálása

Két hetente

igazgató, oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgató helyettes, duális képzésért felelős
igazgatóhelyettes, gondnok
igazgató, oktatási igazgatóhelyettes, szakmai
igazgató helyettes, duális képzésért felelős
igazgatóhelyettes, gondnok
igazgató

Szakmai vizsgák előkészítése

Érettségi vizsga lebonyolítása
Szakmai vizsgák lebonyolítása
Vizsgadokumentáció ellenőrzése
Új tantárgyfelosztás előkészítése
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igazgató, szakmai igazgatóhelyettes
igazgató

igazgató, oktatási igazgatóhelyettes
igazgató, szakmai igazgatóhelyettes
igazgató
igazgató
igazgató, személyzeti ügyintéző

Beiskolázási akcióterv
Beiskolázási céljaink elérése érdekében alkalmazkodunk a helyi munkaerőigényekhez és az
oktatáspolitika prioritásaihoz. Ennek érdekében a z alábbi tevékenységeket végezzük:

általános iskolai tájékoztatók tartása

kapcsolattartás az általános iskola pályaorientációs felelősével

egyéni igények szerint osztályfőnöki órák látogatása az általános iskolákban

általános iskolai tantestületek tájékoztatása a szakképzés lehetőségeiről

szórólapok készítése, iskolafilm aktualizálása

lehetőség szerint média-megjelenések, hirdetéssel illetve iskolai eseményekkel

iskolai honlapon és facebook oldalán az események megjelenése

kétéves szakmai képzések népszerűsítése a nappali és felnőttoktatásban
Időpont

Tevékenység

2021.11.10.

Pályaválasztási kiállítás

2021.10.21.

Nyílt nap

2021. október

Pályaválasztási szülői értekezlet
Európai Szakképzési hét keretében
óvodás szakmaudvar
pályázat általános iskolások részére
állásbörze felsős tagozatosoknak és a gimnáziumok végzős
évfolyamainak
nagykövet választás

2021.09.01-11.30. között
egyéni meghívás alapján

Az általános iskolák meghívására a vezetőség tagjai szülői
értekezleten, osztályfőnöki órákon adnak tájékoztatást a
képzési rendszerünktől és a beiskolázási lehetőségekről.

2021.10.18-21.

„Nyitott tanműhely” – betekintés az általános iskolai tanulók
számára a tanműhely világába

2021.10.18-21.
illetve egyéni igények
alapján

Várjuk általános iskolás csoportok jelentkezését, akik
osztályfőnöki vagy egyéb óra keretében megtekinthetik
iskolánkat illetve betekintést kaphatnak a nálunk folyó
képzésbe.

2022. április

Szakmák éjszakája program keretében iskolánk számos
programot nyújt az érdeklődök számára.

Nyíregyháza, 2021. szeptember 15.
…….……………………….
igazgató
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A Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése

1. számú melléklet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
Alapkészségek fejlesztési terve

Fejlesztési tervet jóváhagyta:

Készítette: Nagy Szilvia,
Aranyi Imre

Szabó Zoltán
igazgató
Tiszavasvári, 2020. október. 20.
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1. Az intézmény általános bemutatása
1.1. Az intézmény környezete, története
Tiszavasvári Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati részén található 14 000 lakosú járási
székhely. Tanulóink jelentős része Tiszavasváriból és a járáshoz tartozó településekről érkezik,
de kis létszámban a megye távolabbi részeiről illetve a szomszédos megyékből is tanulnak
diákok iskolánkban.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
jogelődjében 1946 óta folyik szakmai képzés. Az elmúlt több mint hetven évben az intézmény
többször is képes volt megújítani képzési rendszerét, megfelelve az adott kor kihívásainak. Ez
idő alatt tanulók ezreinek adott biztos megélhetést nyújtó szakmát.
Jelenlegi működési formáját - a története során oly sokszori átszervezéseknek köszönhetően 2015. július 1. napján nyerte el. A szakképzés átszervezésére létrehozott Szakképzési
Centrumok megalakulásával iskolánk is átkerült a korábbi fenntartó KLIK felügyelete alól a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum irányítása alá további nyolc nyíregyházi és a tiszalöki
szakképző intézménnyel együtt.
1.2. Képzés
Az intézmény képzési szerkezete a szakképzésen alapul. A nappali rendszerben a
szakgimnáziumi- technikumi osztályok tanulói gépészet, informatika, szépészet, rendészet és
közszolgálat ágazatokban, a szakközépiskolai- szakképző iskolai osztályok tanulói faipar,
gépészet, könnyűipar, szociális ágazatokban, a r felnőttoktatásban észtvevő tanulók pedig
faipar, gépészet, épület-gépészet és vegyész ágazatokban folytathatnak tanulmányokat.
1.3. Tanulók
A képzés szerkezetének megfelelően 2, 3, 4 és 5 évfolyamos képzések folynak iskolánkban. A
2019-2020. tanév október 1-jei tanulói létszáma: 656 fő, Ebből nappali oktatásban tanul: 317
fő, felnőtt oktatásban: 339 fő.
A térségre jellemző társadalmi- gazdasági hátrányos helyzet tükröződik az intézményben: a
tanulók közel fele hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, ami különleges nevelői
munkát kíván az iskola dolgozóitól.
1.4. Oktatók
Intézményünkben az engedélyezett oktatói álláshelyek száma 51 fő oktató látja el az oktatónevelő munkát. Betöltetlen álláshelyek száma: 7. A felnőtt –illetve nappali oktatásban is
egyaránt alkalmazunk óraadókat. Ennek oka a szakos ellátottság biztosítása, pl.: rendészet és
közszolgálat ágazaton, illetve a főállású oktatók leterheltsége miatt. A nemek arányára
jellemző, hogy a női oktatók száma magasabb a férfi oktatókénál. Életkort tekintve alacsony a
pályakezdők aránya, illetve a közvetlenül nyugdíj előtt állók aránya is. Jellemzően az oktatók
a 35-50 éves korosztályba tartoznak. A tapasztaltabb kollegák szívesen segítenek a fiatalabb,
vagy iskolánkban újonnan érkező munkatársaknak. A szakos ellátottság közel 100 százalékos.
1.5. Infrastruktúra
Az elméleti képzés színtere az osztálytermek. A speciális
tantárgyak - informatika, testnevelés - oktatásához
szaktantermek állnak rendelkezésre. A gyakorlati képzést
12 tanműhelyben, a intézmény területén valósítjuk meg.
Mind a tantermek, mind a műhelyek jól felszereltek;
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multimédiás eszközök, fa- és fémipari gépek, berendezések segítik tanítás-tanulás folyamatát.
A kollégiumban 4 ágyas szobákban 100 tanulót (fiú-lány) tudunk elhelyezni, komfortos, 4
ágyas szobákban. Az épületeink állapota jónak mondható, de szükség van a folyamatos
karbantartásra, épületenergetikai beruházások megvalósítására, nyílászárók cseréje, a fűtés
korszerűsítésére.
1.6. Innováció
A pedagógiai programunkban – szakmai programunkban megfogalmazott hátrányos helyzet
enyhítésére megvalósított programokon (pl.: IPR) túl folyamatosan keressük a pályázati
lehetőségeket a szakmai – oktatói - nevelői munka fejlesztésére. HEFOP, TÁMOP, TIOP,
TISZK, SZFPII. Határtalanul, Erasmus+, GINOP programok megvalósításával igyekszünk
színesíteni a képzéseinket. A duális képzőpartnereinkkel való napi kapcsolat eredményeként a
legkorszerűbb termelési eszközök, technológiák alkalmazását tudjuk tanulóink számára oktatni.

2. Alapkészségek definiálása
2.1. A KULCSKOMPETENCIÁK
A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai
sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken átívelő
általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez
sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a megszerzett
tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban.
1. A tanulás kompetenciái
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
3. A digitális kompetenciák
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
Szakképző intézményként kiemelt figyelmet fordítunk a digitális, személyes és társas
kapcsolati, a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság, illetve a
munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák fejlesztésére.
2.2. Fejlesztendő kompetenciák intézményünkben

2.2.1. A tanulás kompetenciái
Cél, hogy az iskola felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag
elsajátításával,
szerkezetével,
hozzáférésével
kapcsolatban. Továbbá cél a tanulás eredményességének,
a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség
szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes
kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és
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csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az információval. Felismeri
szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését,
feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.

2.2.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények,
vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott
és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és
alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek
során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas
valóság formálásában.
Az idegen nyelvi kommunikáció az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,
érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző
tevékenységi formákban.
Az idegennyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a
közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése.

2.2.3. A digitális kompetenciák
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és
kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé
tett,közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a
munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken
alapul:az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása,
előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá
kommunikációs együttműködés az interneten keresztül.
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2.2.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó
bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a
logikus következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre
támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és
módszereket alkalmazzunk.

2.2.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
Célja, hogy megalapozott önismerettel hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez,
mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.

2.2.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális
tudatosság kompetenciái
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai
megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének
elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a médiasegítségével,
különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális
művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök,
a fotó és a mozgókép segítségével.

2.2.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
Cél, hogy a felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel rendelkezzenek a
világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó
gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról.
Feladatunk, hogy az iskola átfogó képet nyújtson a munka világáról. A diákok kipróbálhassák
képességeiket, elmélyülhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálják
hivatásukat, kiválasszák a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé váljanak
arra, hogy megtegyék az ehhez a szükséges erőfeszítéseket.
A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék
megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek
megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent,
valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi
azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a
mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van.
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3. Helyzetelemzés
3.1. Tanulók bemutatása
A tanulói létszám adatok a 2019-2020. tanév szeptember 1. és január 20. közötti időszakban a
következők voltak:

A vizsgált tanév 1. félévében a gyermekvédelmi statisztika adatai:
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 147 fő
Halmozottan hátrányos helyzetűek: 123 fő
Veszélyeztetett tanulók száma: 114 fő
Védelembe vett tanulók száma: 15 fő
Gondozásban lévő tanulók: 11 fő
Pártfogói felügyelet alatt állók: 2 fő
Magántanulók száma: 2 fő – felnőttoktatás
Egyéni munkarend: 8 fő
+ 2 kérelem elbírálás alatt
A vizsgált tanév 1. félévében a sajátos nevelési és BTMN-es tanulók statisztika adatai:
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Tanulmányi eredmények a 2019-2020. tanév 1. félévében:
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Tanulói hiányzásoka 2019-2020. tanév 1. félévében:

A tanulói létszám adatok a 2019-2020. tanév 2. félévében a következők voltak:
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A vizsgált tanév 2. félévében a gyermekvédelmi statisztika adatai:
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 134 fő (HH:22)
Halmozottan hátrányos helyzetűek: 112 fő
Veszélyeztetett tanulók száma: 98 fő
Védelembe vett tanulók száma: 13 fő
Gondozásban lévő tanulók: 11 fő
Pártfogói felügyelet alatt állók: 2 fő
Magántanulók száma: 2 fő – felnőttoktatás
Egyéni munkarend: 8 fő
A vizsgált tanév 2. félévében a sajátos nevelési és BTMN-es tanulók statisztika adatai:
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Tanulmányi eredmények a 2019-2020. tanév 2. félévében:

Tanulói hiányzásoka 2019-2020. tanév 2. félévében:
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3.2. Személyi és tárgyi feltételek
Személyi feltételek
Kategória
Oktató (szakmai)
Oktató (közismereti)
Oktató (kollégium)
Oktató

Középfokú végzettség
Főiskola/BSC
pedagógus végzettséggel rendelkezők
1 fő
12 fő (2 fő GYES-en)
-4 fő
-2 fő
pedagógus végzettséggel nem rendelkezők
1 fő
2 fő

Egyetemi MSC/doktori
6 fő
15 fő
3 fő
--

A számadatok alapján elmondható, hogy a szakmai képzésben oktatók 5,89% arányban
középfokú végzettséggel, 35,29% arányban egyetemi végzettséggel, 58,82% arányban főiskolai
végzettséggel rendelkeznek.
A közismereti oktatók közül 21,00%-ban főiskolai végzettséggel, 79,00%-ban egyetemi
végzettséggel rendelkeznek.
Szakos ellátottság tekintetében megállapítható, hogy Rendész ágazati képzésben kell óraadót
alkalmaznunk, illetve közismereti képzésben Matematikából, Biológiából, Pénzügyi és
vállalkozási ismeretekből és Angol nyelvből.
Javasolt továbbképzések:
•
szakmai képzésben résztvevő oktatók számára az ágazati alapvizsgához, illetve az „új
típusú” szakmai vizsgákra történő felkészítéshez kapcsolódóan,
•
közismereti képzésben résztvevő oktatók számára olyan témában, hogy a projektekben
történő oktatásban hogyan tudnak szakmailag bekapcsolódni,
•
szakmai és közismereti képzésben résztvevő oktatók számára egyaránt,
képességfejlesztés témában.
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Személyi feltételek a 2019-2020. tanév 1. félévében számadatokban:
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Személyi feltételek 2019-2020. 2. félévében számadatokban:
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Tárgyi feltételek a 2019-2020. tanévben:
Összegzésként megállapítható, hogy a tantermek, tanműhelyek, kollégiumi szobák állapota
kielégítő. Ugyanakkor évek óta keressük a megoldást, hogy a főépület régi szárnyában található
9 tanterem energetikai hatékonyságát javíthassuk a nyílászárók cseréjével.
12 tanműhelyből 8 esetében történt az elmúlt évek során kisebb felújítás, nyílászáró csere. Az
idei tanévben pedig 5 tanműhely került teljes felújításra: festés, elektromos hálózat
rekonstrukció formájában. Ez illeszkedik a fejlesztési elképzeléseinkhez, hiszen az 5
tanműhelyből 4 az iskola húzó ágazatának, a Gépészet területén oktatott szakképesítések
gyakorlati képzési igényét szolgálja ki.
A kollégium hálószobái komfortosak, a fiú – és lány rész vizesblokkjai az elmúlt két tanév
során kerültek felújításra, amivel jelentős előrelépést tettünk a minőségi kollégiumi elhelyezés
területén.
Az iskola főbejáratához vezető gyalogos fő közlekedési útvonal baleset- és életveszélyessé vált
az épületet fedő tetőcserepek elöregedése és várható lehullása miatt. A veszély helyzet
elhárítása, a tetőszerkezet felújítása jelenleg zajlik. Továbbá szükségessé vált az aula
tetőszerkezetének cseréje is az egyre gyakoribb beázások miatt.
Összegzésként megállapítható, hogy a tanműhelyek állapota kielégítő.
12 tanműhelyből 8 esetében történt az elmúlt évek során kisebb felújítás, nyílászáró csere. Az
idei tanévben pedig 5 tanműhely került teljes felújításra: festés, elektromos hálózat
rekonstrukció formájában. Ez illeszkedik a fejlesztési elképzeléseinkhez, hiszen az 5
tanműhelyből 4 az iskola húzó ágazatának, a Gépészet területén oktatott szakképesítések
gyakorlati képzési igényét szolgálja ki.
Ennek megfelelően a képzési szerkezetben nem kívánunk változtatni.
Iskolánkban kiemelt feladatként tekintünk a Gépészet ágazat fejlesztésére. Évtizedek óta az
összes, intézményünkben választható ágazat közül itt a legmagasabb a beiskolázási létszámunk,
ami köszönhető a térség munkáltatói igényeinek is, hiszen leginkább erről a területről várják a
megfelelően képzett szakembereket. A minőségi képzéshez eddig is adottak voltak a jól
felszerelt tanműhelyek és a felkészült oktatói háttér. A gyors amortizáció és fejlődés miatt
azonban elengedhetetlen a folyamatos eszközfejlesztés, hogy tanulóinkat a gazdálkodó
szervezetek által használt gépek, technológiák kezelésére oktassuk. Az új eszközök használata
megköveteli a megfelelő műszaki tartalmú infrastruktúra meglétét, aminek biztosítása
indokolta a tanműhelyek felújítását.
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3.3. Kompetenciamérés eredményei:

Telephely létszámadatai
Tanulók száma
Évfolyam

Képzési forma
Összesen

A jelentésben
szereplők

CSH- indexszel
rendelkezők

A 2017-es eredménnyel
rendelkezők

10

szakgimn.

14

14

14

11

10

szakköz.

31

22

17

19

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Az első viszonyítási csoport

A második viszonyítási csoport

Országos
A
telephelyen

10

szakgim
n.

1491

Szövegértés

10

szakköz.

1358

A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték

1670

1661

1661

A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték

1465

1632

Kis
szakgimn.

1306

Közepes
szakköz.

szakköz.

1644

Kis
szakgimn.

10

1670

A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték
A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték
A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték

1447

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében

15

Közepes szakköz.

1514

neve

szöveges
számadat
(legördül listás)

számadat

Szakgimn.

szakgim
n.

szöveges
(legördül
listás)
A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték
A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték
A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték

Szakköz.

10

eredménye
neve

Szakgimn.

Képzési
forma

Szakköz.

Évfolyam

Matematika

Mérési
terület

eredménye
szöveges
(legördül
listás)
A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték
A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték
A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték
A telephely
eredményénél
szignifikánsan
magasab az
adott érték

számadat

1593

1461

1593

1447
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Szövegértés

Matematika

Mérési
Évfolyam
terület

Tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Képzési
forma

A jelentésben szereplők

CSH- indexszel rendelkezők

10

szakgimn.

A telephely eredménye nem
különbözik szignifikánsan a
várhatótól

A telephely eredménye nem különbözik
szignifikánsan a várhatótól

10

szakköz.
A telephely eredménye nem
különbözik szignifikánsan a
várhatótól

A telephely eredménye nem különbözik
szignifikánsan a várhatótól

10

szakgimn.

10

szakköz.

Szövegértés

Matematika

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében
Tényleges eredmény a várhatóhoz képest
Mérési
Képzési
Évfolyam
A megfelelő képzési forma/településtípus
terület
forma
Országos regresszió alapján
telephelyeire illesztett regresszió alapján
A telephely eredménye nem
különbözik szignifikánsan a
A telephely eredménye nem különbözik
10
szakgimn.
várhatótól
szignifikánsan a várhatótól
10

szakköz.

10

szakgimn.

10

szakköz.

A telephely eredménye nem
különbözik szignifikánsan a
várhatótól

16

A telephely eredménye nem különbözik
szignifikánsan a várhatótól
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A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Mérési
terület

Évfolyam

szakgimn.

szöveg
(választólistás)

2018
szám

1514

Matematika

10

Képzési
forma

2019

10

szakgimn.

1306

1491

Szövegértés

10

szakköz.

10

szakköz.

1358

szöveg
(választólistás)
A telephely 2019. évi
eredménye nem
különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől
A telephely 2019. évi
eredménye nem
különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől
A telephely 2019. évi
eredménye nem
különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől
A 2019. évi
eredmények az adott
év eredményénél
szignifikánsan
magasabb

2017
szám

szöveg
(választólistás)

1460

A telephely 2019.
évi eredménye
nem különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől

1300

A 2019. évi
eredmény az adott
év eredményénél
szignifikánsan
gyengébb

1473

1278

A telephely 2019.
évi eredménye
nem különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől
A telephely 2019.
évi eredménye
nem különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől

2016
szám

1505

1423

1483

1377

szöveg
(választólistás)
A telephely 2019.
évi eredménye
nem különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől
A telephely 2019.
évi eredménye
nem különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől
A telephely 2019.
évi eredménye
nem különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől
A telephely 2019.
évi eredménye
nem különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől

2015
szám

szöveg
(választólistás)

szám

1558

A 2019. évi
eredmény az adott
év eredményénél
szignifikánsan
gyengébb

1729

1319

A 2019. évi
eredmény az adott
év eredményénél
szignifikánsan
gyengébb

1503

1528

1311

A telephely 2019.
évi eredménye
nem különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől
A telephely 2019.
évi eredménye
nem különbözik
szignifikánsan az
adott év
eredményétől

1584

1332
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Matematika

10

Szövegértés

Mérési
Évfolyam
terület

10

10

10

szakgimn. 4. képességszint

64,2

30,8

32,6

4. képességszint

100

30,8

75,3

szakgimn. 4. képességszint

50,0

20,0

18,9

81,8

20,0

60,9

szakköz.

szakköz.

4. képességszint

Az minimum szintet el nem érő tanulók aránya
A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%)
Képzési
Alapszint
A megfelelő képzési
forma
A telephelyen
Országosan

Matematika

típusban/településtípusban

10

szakgimn. 3. képességszint

14,3

13,3

11,0

10

szakköz. 3. képességszint

82,1

13,3

44,1

Szövegértés

Mérési
Évfolyam
terület

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya
Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)
Képzési
Alapszint
A megfelelő képzési
forma
A telephelyen
Országosan
típusban/településtípusban

10

szakgimn. 3. képességszint

21,4

7,2

4,4

10

szakköz. 3. képességszint

54,7

7,2

28,3

Az adatokat megvizsgálva látható, hogy matematikából az alapszint alatt teljesítők esetében
szakgimnáziumban matematikából egy jelentős mértékű, előző tanévhez képest közel 20%-os
javulás figyelhető meg. Matematikából szakközépiskolában sajnos 100%-os volt az alapszint
alatt teljesítők aránya.
A minimum szint alatt teljesítők aránya szakközépiskolában matematikából volt ismét a
legmagasabb.
A számadatokból jól látszik, hogy arra kell törekednünk, hogy matematikából mind
szakgimnáziumban, mind szakközépiskolában csökkentsük az alapszint alatt, illetve
minimumszint alatt teljesítők arányát. Az érintett tanulók fejlesztését mindenképpen segítené,
ha lehetőség lenne arra, hogy a matematikát, magyart a
szakközépiskolai 9.-es osztályaiban csoportbontásban
taníthassuk abban az esetben is, ha az osztálylétszám nem
éri el a jogszabályban meghatározott minimum létszámot,
amely a csoportbontáshoz szükséges lenne.
Mindhárom tanévben a mérési eredmények alapján az
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intézménynek intézkedési tervet kellett készíteni.
Nehéz helyzetben van az intézmény olyan szempontból, hogy magas a hátrányos helyzetű
tanulók aránya. Az eredmények elemzése szempontjából lényeges az is, hogy a jelentésben
szereplő tanulók közül hányan rendelkeznek CSH- indexszel. Sajnos megállapítható, hogy ezen
érték aránya 2017-es kompetenciamérésén szakgimnáziumban 57%, szakközépiskolában 81%
volt. A 2018-as kompetenciamérésen már javítani tudtunk ezen értékeken, így
szakgimnáziumban 93%, szakközépiskolában 83% volt. A 2019-es adatok szerint
szakgimnáziumban sikerült elérni a 100%-os CSH-indexet, szakközépiskolában ezen érték újra
csökkenést mutatott, 77%-ra esett vissza.

4. Célok és feladatok, fejlesztési tevékenységek, módszerek
Iskolánk és oktatóink célja a kompetenciamérések eredményének javítása, hangsúlyozva a
szövegértés és matematikai készségek fejlesztését. A kompetenciák fejlesztésének célja, hogy
tanulóink a mindennapi életben is sikeresen megállják helyüket, ne okozzon nekik gondot a
tájékozódás, eligazodás, a mindennapi kommunikációs helyzetek. A digitális kompetenciára is
hangsúlyt kell fektetni, hiszen a 21. század velejárója a digitális tudás. A tanulóknak
nyitottaknak kell lennie az innovációra. Mindennap használják okostelefonjukat, a dolgunk,
hogy megtanítsuk a tanulókat ezek okos használatára. Célunknak tekintjük, hogy tanulóink a
munka világában is eligazodjanak, ismerjék meg az alapvető hivatalos iratok formai és tartalmi
követelményeit, tisztában legyenek a munkába lépéshez elengedhetetlen gazdasági
fogalmakkal (pl. adózás, áfa, bruttó, nettó bér, szabadság). Tanulóink legyenek képesek
magabiztosan használni a Microsoft Office eszköztárát.
4.1. Szövegértés fejlesztése
A szövegek olvasását követően, a feladatok megoldásakor a tanuló különböző szövegértési
műveleteket hajt végre, és a kérdésekre, utasításokra adott válaszokkal bizonyítja, hogy
megértette és felhasználta a szöveget. Az egyes művelettípusok szétválasztása a mérés
technikai szükséglete, de minden művelettípus a globális megértés, a szöveg egészéről kialakult
kép oldaláról is értelmezhető. Az OKM szövegértési tesztjeiben szereplő legfontosabb
műveletek: (1) a szöveg információinak (pl. tényeinek, adatainak) azonosítása, visszakeresése,
(2) a szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése, (3) a szöveg
egészének, egy részének vagy konkrét tartalmi elemeinek, továbbá stiláris jellemzőinek és a
szöveg üzenetének értelmezése. Információ- visszakeresés Az információ-visszakeresés
művelete egy vagy több elem visszakeresését és azonosítását kívánja meg a tanulótól. A szöveg
explicit (szó szerinti) vagy implicit (rejtetten jelen lévő) elemeit kell felismernie, és a feladatban
megadott szempontok szerint kiválasztania. A tanulónak a szövegben elszórt adatokra kell
figyelnie, szelektíven kell olvasnia, „át kell futnia” a szöveget, és ki kell választania a kívánt
adatot. Ez a művelettípus különösen jól számszerűsíthető,
ám nem a legegyszerűbb művelet. Az információk
visszakeresése feltételezi az adott szövegegészről
kialakult, az aktuális olvasási élményen alapuló tudást,
amely
nélkül nem lehetséges a szövegben való tájékozódás. Az
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egyes elemek azonosításához a szöveg felületes ismerete is elég lehet, és ha az ilyen típusú
feladat nem jár együtt a globális szövegértésre vonatkozó kérdésekkel, a (túl) gyors olvasás, az
„átfutás” gyakorlatát erősíti, ami a szöveg félreértéséből eredő típushibák elkövetésének
kockázatát növeli. Ilyenkor fordulhat elő az, hogy a diák rossz szövegrészre „ugrik vissza”, és
kiválasztja a kért információhoz hasonló, de nem a kérdésfeltevésnek megfelelő
válaszlehetőséget. Az információ-visszakeresés műveletének nehézsége függ magának a
szövegnek a nehézségétől, áttekinthetőségétől, a visszakeresendő elemek számától, azok
kapcsolódásának módjától, a visszakeresést meghatározó kritériumok mennyiségétől és
minőségétől, a félrevezető tartalmi elemek (disztraktorok) jelenlététől továbbá attól, hogy a
keresett elem mennyire szembetűnő a szövegben. A nehézség meghatározásában a tanulók
háttértudása is szerepet játszik, különösen olyan esetekben, amikor például egy általános
közvélekedéssel ellentétes információt, vagy egy idegen szót vagy egy kevésbé ismert,
ritkábban használt kifejezést kell a szövegben visszakeresni. E művelettípusba tartoznak
egyrészt a ki, mit, mikor stb. típusú kérdések, amelyekre a helyes válasz egy vagy több konkrét
adat (szereplők, helyszínek, számadatok stb.), de akár egy egész mondat is lehet.
A szövegértés fejlesztése nem köthető egy tantárgyhoz, interdiszciplináris tevékenység.
Iskolánk oktatói a mindennapok során is fejlesztik a tanulók képességét azáltal, hogy
olvastatnak velük a különböző tanórákon, értelmezik az olvasott feladatot. Oktatóink
gyakoroltatják tanóráikon a szövegértést. Vállaljuk, hogy olyan feladatokat állítunk össze a
tanórai gyakorlásokhoz, amelyeknek feladat típusa illeszkedik a kompetenciamérés során
előforduló feladat típusokhoz.
A közismereti tárgyat oktató kollegák vállalják, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az órai
feladatmegoldások során a közös feladatértelmezésre, ez által csökkentve azon tanulók arányát,
akik azért nem tudják a feladatot megoldani, feladatértelmezési problémák miatt. Az adott
közismereti tantárgy sajátosságaitól függően a kollegák vállalják, hogy hangsúlyt fektetnek
térképek, diagrammok, táblázatok, képek elemzésére, értelmezésére.
A szakmai elméletet tanító oktatók vállalják, hogy szakmai óráikon, szakszövegeket
olvastatnak és értelmeznek a tanulókkal, melyek megértését szövegértő kérdésekkel ellenőrzik.
Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak mert a tanulóknak a vizsgákon is értelmezniük kell az általuk
kihúzott tételeket, gyakorlati feladatokat így a szövegértés fejlesztése minden tanár feladata.
Iskolánk 9.-es tanulói év elején matematika, figyelem, emlékezet és anyanyelvi kompetenciák
vizsgálatára vonatkozóan bemeneti mérésen vesznek részt, ugyan ezen kompetenciákat év
végén kimeneti mérés formájában megvizsgáljuk. Ezek a mérések online történnek. A tanulók
mérési lapjai alapján a mérések eredményeit adott osztályra vonatkozóan excell táblázatban
rögzítjük, melyet az érintett osztályfőnökök és oktatók kézhez kapnak, hogy felhasználják az
adott osztályban végzett oktató- nevelő munkájukhoz.
4.2. Szövegalkotás
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a szövegalkotás képesség fejlesztésére. Nagyon fontosnak
tartjuk beszéltetni a tanulókat, próbálják meg érzéseiket
kommunikáció segítségével kifejezni. A számonkérés
során is igyekszünk a szóbeliségre hangsúlyt fektetni,
főleg azoknál a tantárgyaknál, melyek esetében a
tanulónak szóbeli vizsgán is számot kell adni tudásáról. A
mindennapi kommunikáció során nagyon fontos, hogy a
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tanulók kapcsolatot tudjanak kezdeményezni, ezt fenntartani. Nem csak az iskolában, hanem
iskolán kívül is kommunikálniuk kell (pl. szakmai gyakorlat). Iskolánk lehetőséget biztosít
országos versenyeken való részvételhez, amiben a tanulóknak több kreatív önálló szöveget kell
alkotniuk, egyénileg és csoportosan is egyaránt. A tanulók ennek sikeressége érdekében is
megkapják a megfelelő oktatói segítséget, ha elakadnak, próbáljuk tovább lendíteni őket az
akadályokon. Akinek a szóbeli megnyilvánulás kevésbé megy, azt bátorítjuk a
kommunikációra, erősítjük a tanulók önbizalmát. Az osztályfőnökök nagyon sokat tehetnek
azért, hogy a tanulók önbizalmát erősítsék és a közösséget építsék. Ha a tanuló egy közösségben
jól érzi magát, nő az önbecsülése és önbizalma. A tanulók viselkedésének alapját kell, hogy
képezze: az empátiára nevelés, egymás elfogadása, tolerancia, mint érték. Egy tanuló
kommunikációját, szövegalkotását akkor lehet fejleszteni, ha úgy gondolja, hogy érzelmei,
gondolatai értékesek, és nyugodtan megfogalmazhatja őket akár szóban akár írásban.
Az osztályfőnökök vállalják, hogy törekszenek az osztályközösségük fejlesztésére, ehhez
önismereti, társismereti, közösségépítő játékokat is felhasználnak.
Az oktatók vállalják, hogy heti óraszámuk függvényében törekszenek a rendszeres szóbeli
számonkérésre, így fejlesztve a tanulók szóbeli megnyilvánulását. így lehetőséget adnak a
szóbeli megnyilvánulásokra.
4.3. Írásbeli és szóbeli anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció feltételezi az anyanyelv ismeretét, a megfelelő szóhasználatot, a
kommunikációs helyzetek beazonosításának képességét és a normakövető helyesírást is. A
tanuló, hogy eligazodjon a mindennapokban meg kell, hogy ismerje a kommunikáció
különböző színtereit, tudatosítania kell azokat, és szituációhoz alkalmazkodva tudja
megfelelően megfogalmazni gondolatait. Tudnia kell hivatalos levelet, önéletrajzot írni. Ennek
megtanulása főleg a magyar nyelv és irodalom órákhoz kapcsolódik, de a szakmai elméleti
tantárgyaknak is van ilyen jellegű tananyagegysége. Ismernie kell a tanulónak ezen kívül az
általa tanult szakmának a szakszavait, ezeket megfelelő környezetben kell tudnia használni.
Iskolánk ifjúságvédelmi felelőse az osztályfőnökök bevonásával vállalja, hogy személyes
beszélgetést folytat minden 9. osztályos tanulóval szeptember 30-ig bezáróan. Ennek során
felmérjük a tanulóknak az anyanyelvi kommunikációs szintjét, különböző mindennapi
témákban való jártasságát. (családi körülmények, hivatalos ügyintézéshez való viszony,
közlekedés, tanuláshoz való viszony stb.)
4.4. Számolási készség fejlesztése
A kompetenciamérésben vizsgált matematikai eszköztudás magában foglalja az egyénnek azt a
képességét, amelynek segítségével megérti és elemzi a matematika szerepét a valós világban: a
matematikai eszköztár készségszintű használatát; az elsajátított matematikai tudás valós
élethelyzetekben való alkalmazásának igényét és az erre való képességet; a matematikai
eszközök használatát a társadalmi kommunikációban és együttműködésben az egyén
életkorának megfelelő szinten. Mivel a mindennapokban alkalmazható tudás mérése a cél,
előfordulhat, hogy a tanterv egyes elemei nem jelennek meg a kompetenciamérés feladataiban.
Ezek fényében a matematikán belül négy tartalmi területet
különböztetünk meg: mennyiségek, számok, műveletek
hozzárendelések, összefüggések alakzatok, tájékozódás
statisztikai jellemzők, valószínűség.
A számolási képesség fejlesztésére lehetőség van nem csak
a matematika és szakmai számítás órákon, hanem pl.: a
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természetismeret, gazdálkodás, műszaki rajz és informatika tantárgyaknak is fontos részét
képezi. Történelem órán is megvalósítható, ha diagram értelmezésére kerül sor, vagy abból kell
következtetéseket levonnia úgy, hogy még számolnia is kell. Iskolánk vállalja, hogy a kollegák
törekszenek arra, hogy legalább heti egy alkalommal a tanóráikra „tudatosan csempészik” be a
számolási készségek fejlesztését. Az informatika szakos tanár vállalja, hogy megtanítja a
tanulóknak a táblázatkészítő program használatát, képletek, egyéni képletek használatát.
Szakmai elméletet és gyakorlatot oktató kollegák vállalják, hogy nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy a diákok magabiztosan tudják használni a tanult szakmájuk elsajátításához szükséges
mértékegység-váltásokat.
4.5. Digitális alapkészségek
A tanulók a mindennapjaik során találkoznak különböző digitális eszközökkel. A tanórák során
megtanulnak feladatokat megoldani az interaktív táblán; okostelefonjukon - ennek hiányában
iskolai tableteken - megtanulnak hasznos appokat használni, az iskola számítógéptermében
magabiztosan számítógépet kezelni, interneten keresnek, képesek önálló feladatok elvégzésére
a Microsoft Office programjaiban. Megtanulják kezelni a Word-öt, Power Point-ban képesek
bemutatók készítésére. Képesek képeket keresni, szerkeszteni, másolni. Hasznos
tanuláskönnyítő programokat is megismernek pl. learningapps tankockái, redmenta, kahoot. Le
tudnak olvasni QR-kódokat, térképeket, útvonalat tudnak keresni, interneten képesek
tájékozódni a napi dolgaikkal kapcsolatban (pl. időjárás, közlekedés, menetrendek). Ezeket a
mindennapi tanulás során is hasznosítani tudják. A digitális kompetencia fejlesztése sem
tantárgyhoz kötött feladat, a tanulók az órák többségében használnak ilyen eszközöket. Digitális
témahéthez való csatlakozás is ad lehetőséget tanulóinknak a digitális tanulásra. Az iskolai
közös programokon is használunk online kérdőívet, a tanulók ezt már magabiztosan használják
(redmenta). Tisztában kell lenniük az internet veszélyeivel, az internetes bántalmazások
formáival (bullying).
Informatika szakos oktató feladata, hogy a tanóra keretében beszéljen az internet illetve a
közösségi oldalak használatának veszélyeiről.
Az oktató feladata, hogy a tanulókat megismertessék a tantárgyaikhoz kapcsolódó IKT-s
eszközökkel, mobilapplikációk használatával. Ehhez tanulóink iskolai tableteket is
használhatnak a tanórákon.
Az osztályfőnökök vállalják, hogy a KRÉTA tanuló felület használatával kapcsolatban
segítséget adnak diákjainak.

5. Intézményvezetés ellenőrző tevékenysége
Az intézményvezetés törekszik megteremti a kompetenciák fejlesztéséhez szükséges tárgyi
feltételeket az intézményben. Rendelkezésre bocsátja tanórai használathoz az intézményi
tableteket, számítógépterem használatát engedélyezi. Tantárgyfelosztásban, órarendben rögzíti
a fejlesztő órákat, lehetőség (igény) szerint korrepetálást/felzárkóztatást biztosít a lemaradó
tanulók számára. Az oktatók közül a megfelelő végzettséggel (legyen az gyógypedagógiai,
fejlesztő tanári vagy közismereti, szakmai) rendelkező
kollégákat bízza meg a fent említett órák, foglalkozások
megtartásával.
Az igazgatóhelyettesek minden tanítási év szeptember
végéig ellenőrzik, hogy az oktatók tanmeneteiket az
érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően
készítették el, törekedve a kiemelt kompetencia területek
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fejlesztésére.
Az intézményvezetés ismerteti minden év októberében és júniusában oktató testületi
értekezleten a 9. évfolyamra bementi és kimeneti méréseinek eredményeit, illetve a 10.
évfolyamon végzett kompetenciamérés eredményeire vonatkozóan az intézményi adatokat.
Az oktatói kérésére vagy intézményvezetés döntése alapján lehetőséget biztosítunk
módszertani, szakmai továbbképzésekre. Szaktanácsadók segíthetik az intézményben dolgozók
munkáját, mind módszertani mind szaktárgyi (közismeret, szakmai elmélet és gyakorlat)
területen, ahol kiemelt figyelmet kaphat a kompetenciaterületek fejlesztése a tanórán.
Az óralátogatás több szinten történik intézményünkben, hiszen fontos megismerni a diákok
viselkedését egy másik tárgy, másik oktató esetében. Jó módszerek megismerésére nyílik
lehetőség és ez módszertani megújuláshoz vezethet.
Szükséges:
igazgató, igazgatóhelyettesek ellenőrző tevékenysége
osztályfőnökök látogatják az osztályukban tanító oktatók óráit
azonos szakosok egymás óráinak látogatása
Az aktuális tanév február-május időszakában ellenőrzi az előző tanév kompetenciamérés
eredményét (amennyiben releváns). Ha a kompetenciamérésen a tanulók nem érik el a kijelölt
szintet, intézkedési tervet készít, melyben megjelöli a kompetenciafejlesztés különböző
lehetőségeit. Óralátogatási-tervet készít, melyben fokozottan ellenőrzi a matematika- és
szövegértés kompetenciaterületeinek megjelenését a tanórákon, foglalkozásokon. Ha szükséges
fejlesztőfoglalkozásokat valamint korrepetálásokat iktat be az órarendbe a fejlesztés érdekében
előzetesen egyeztetve a szakképzési centrummal.
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1. Az intézmény általános bemutatása
1.1. Az intézmény környezete, története
Tiszavasvári Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati részén található 14 000 lakosú járási
székhely. Tanulóink jelentős része Tiszavasváriból és a járáshoz tartozó településekről érkezik,
de kis létszámban a megye távolabbi részeiről illetve a szomszédos megyékből is tanulnak
diákok iskolánkban.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
jogelődjében 1946 óta folyik szakmai képzés. Az elmúlt több mint hetven évben az intézmény
többször is képes volt megújítani képzési rendszerét, megfelelve az adott kor kihívásainak. Ez
idő alatt tanulók ezreinek adott biztos megélhetést nyújtó szakmát.
Jelenlegi működési formáját - a története során oly sokszori átszervezéseknek köszönhetően 2015. július 1. napján nyerte el. A szakképzés átszervezésére létrehozott Szakképzési
Centrumok megalakulásával iskolánk is átkerült a korábbi fenntartó KLIK felügyelete alól a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum irányítása alá további nyolc nyíregyházi és a tiszalöki
szakképző intézménnyel együtt.
1.2. Képzés
Az intézmény képzési szerkezete a szakképzésen alapul. A nappali rendszerben a
szakgimnáziumi- technikumi osztályok tanulói gépészet, informatika, szépészet, rendészet és
közszolgálat ágazatokban, a szakközépiskolai- szakképző iskolai osztályok tanulói faipar,
gépészet, könnyűipar, szociális ágazatokban, a r felnőttoktatásban észtvevő tanulók pedig
faipar, gépészet, épület-gépészet és vegyész ágazatokban folytathatnak tanulmányokat.
1.3. Tanulók
A képzés szerkezetének megfelelően 2, 3, 4 és 5 évfolyamos képzések folynak iskolánkban. A
2019-2020. tanév október 1-jei tanulói létszáma: 656 fő, Ebből nappali oktatásban tanul: 317
fő, felnőtt oktatásban: 339 fő.
A térségre jellemző társadalmi- gazdasági hátrányos helyzet tükröződik az intézményben: a
tanulók közel fele hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, ami különleges nevelői
munkát kíván az iskola dolgozóitól.
1.4. Oktatók
Intézményünkben az engedélyezett oktatói álláshelyek száma 51 fő oktató látja el az oktatónevelő munkát. Betöltetlen álláshelyek száma: 7. A felnőtt –illetve nappali oktatásban is
egyaránt alkalmazunk óraadókat. Ennek oka a szakos ellátottság biztosítása, pl.: rendészet és
közszolgálat ágazaton, illetve a főállású oktatók leterheltsége miatt. A nemek arányára
jellemző, hogy a női oktatók száma magasabb a férfi oktatókénál. Életkort tekintve alacsony a
pályakezdők aránya, illetve a közvetlenül nyugdíj előtt állók aránya is. Jellemzően az oktatók
a 35-50 éves korosztályba tartoznak. A tapasztaltabb kollegák szívesen segítenek a fiatalabb,
vagy iskolánkban újonnan érkező munkatársaknak. A szakos ellátottság közel 100 százalékos.
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1.5. Infrastruktúra
Az elméleti képzés színtere az osztálytermek. A speciális tantárgyak - informatika, testnevelés
- oktatásához szaktantermek állnak rendelkezésre. A gyakorlati képzést 12 tanműhelyben, a
intézmény területén valósítjuk meg. Mind a tantermek, mind a műhelyek jól felszereltek;
multimédiás eszközök, fa- és fémipari gépek, berendezések segítik tanítás-tanulás folyamatát.
A kollégiumban 4 ágyas szobákban 100 tanulót (fiú-lány) tudunk elhelyezni, komfortos, 4
ágyas szobákban. Az épületeink állapota jónak mondható, de szükség van a folyamatos
karbantartásra, épületenergetikai beruházások megvalósítására, nyílászárók cseréje, a fűtés
korszerűsítésére.
1.6. Innováció
A pedagógiai programunkban – szakmai programunkban megfogalmazott hátrányos helyzet
enyhítésére megvalósított programokon (pl.: IPR) túl folyamatosan keressük a pályázati
lehetőségeket a szakmai – oktatói - nevelői munka fejlesztésére. HEFOP, TÁMOP, TIOP,
TISZK, SZFPII. Határtalanul, Erasmus+, GINOP programok megvalósításával igyekszünk
színesíteni a képzéseinket. A duális képzőpartnereinkkel való napi kapcsolat eredményeként a
legkorszerűbb termelési eszközök, technológiák alkalmazását tudjuk tanulóink számára oktatni.
1.7. Tanórán kívüli foglalkozások, programok
Iskolánkban rengeteg tanórán kívüli tevékenységbe van lehetőség bekapcsolódni mind az
oktatóknak, mind pedig diáknak. Mivel ezek meghatározóak az intézmény életében, igen nagy
hangsúlyt fektetünk szervezésükre, lebonyolításukra.
-

beiskolázást segítő rendezvények, Állásbörze, Nyílt nap

-

Ovis szakmaudvar

-

Szakmák éjszakája

-

Osztály- és tanulmányi kirándulások

-

Karácsonyi forgatag

-

bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadások a negatív csoportnyomás csökkentése
érdekében

-

sport rendezvények

Az iskolai életet meghatározó, az iskola képét formáló nagyszabású rendezvények szintén
komoly feladatot jelentenek:
- Szalagavató
-

Ballagás

-

Elsősavató- Verébavató
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2.
2.1.

A pedagógiai módszertan fogalma
Bevezetés

Paul Ginnis közelmúltban megjelent tanulási receptkönyvének mottójaként (Ginnis 2018: 5)
John Bruer gondolatát idézi: „Legalább annyira kell törődnünk azzal, hogy hogyan tanítunk,
mint amennyire korábban azzal törődtünk, hogy mit tanítunk.”
A tanítás-tanulás folyamatában a következő négy „szereplő” kölcsönös egymásra hatása
figyelhető meg: oktató, diák, tananyag, pedagógiai módszer. Amennyiben a tanulás
eredményességén szeretnénk javítani, úgy e négy elemnek, illetve a közöttük működő
kölcsönhatásoknak a változtatásával érhetjük el. A továbbiakban a pedagógiai módszerek
szerepét, jelentőségét vesszük górcső alá.
Ahogy a világban minden, úgy a különböző tantárgyak oktatásának módszertana is
folyamatos fejlődésen megy keresztül. Ezt generálják a háttértudományok kutatásainak újabb
eredményei, de az oktatás célközönségének változásai is.
A komplex pedagógiai fejlesztés célja, hogy iskolánkban minőségi nevelést biztosítsunk,
együttműködő partneri kapcsolat alakuljon oktató és diák között. A módszertani gyűjtemény
összeállítása és gyakorlati alkalmazása reményeink szerint növeli tanulóink motiváltságát,
érdeklődését az ismeretek elsajátítása iránt. A módszerek kiválasztásánál és bemutatásánál arra
törekedtünk, hogy általuk a tanulói tevékenység kerüljön előtérbe, az eljárások bevezetésének
köszönhetően fejlődjenek a diákok önálló tanulási technikái. Fontosnak tartottuk a
változatosságot, valamint azt is, hogy az együttnevelés keretei között is megvalósuljon a
tanulók esetében az egyéni fejlődés lehetőségeinek megteremtése.
2.2. A pedagógiai módszer definiálása
A didaktikai szakirodalomban a pedagógiai módszer fogalmának számos megközelítésével
találkozhatunk. Összességében megállapítható, hogy az oktatási módszerek az oktatási
folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, az oktató és tanuló tevékenységének azon részei,
amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. A
módszereket különféle eljárások, fogások, tevékenységelemek, tanítási készségek alkotják.
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2.3. A pedagógiai módszerek csoportosítása1
1.
•
•
•

Az információk forrása szerint:
verbális (szóbeli vagy írásbeli),
szemléletes,
gyakorlati módszereket különböztetnek meg egymástól.

2.
•
•
•
•

A tanulók által végzett megismerőtevékenység szerint beszélhetünk:
receptív,
reproduktív,
részben felfedező, heurisztikus és
kutató jellegű módszerekről.

3.
•
•

Az oktatás logikai iránya alapján
induktív, illetve
deduktív jellegű módszerek különböztethetők meg.

4.
•
•
•

A tanulási munka irányításának szempontja alapján:
oktatói dominanciájú,
közös oktatói-tanulói és
tanulói dominanciájú módszereket említhetünk.

5.
•
•
•
•

Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, a didaktikai feladatok szerint Nagy Sándor
(1997)
az új ismeretek tanításának-tanulásának,
a képességek tanításának-tanulásának,
az alkalmazásnak,
a rendszerezésnek és a rögzítésnek a módszereiről beszél.

6.
•
•

A szóbeli közlő módszereken belül meg szokták különböztetni
a monologikus és
a dialogikus módszereket.

1

http://www.jos.hu/down/9011/00_Ped.pdf

Babanszkij (1985: 61–62), Harlamov (1990: 194–197),
Galuzinszkij és Jevtuch (1996: 102–177)
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3. Helyzetelemzés
3.1. Tanulók bemutatása
A tanulói létszám adatok a 2019-2020. tanév szeptember 1. és január 20. közötti időszakban a
következők voltak:

A vizsgált tanév 1. félévében a gyermekvédelmi statisztika adatai:
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 147 fő
Halmozottan hátrányos helyzetűek: 123 fő
Veszélyeztetett tanulók száma: 114 fő
Védelembe vett tanulók száma: 15 fő
Gondozásban lévő tanulók: 11 fő
Pártfogói felügyelet alatt állók: 2 fő
Magántanulók száma: 2 fő – felnőttoktatás
Egyéni munkarend: 8 fő
+ 2 kérelem elbírálás alatt
A vizsgált tanév 1. félévében a sajátos nevelési és BTMN-es tanulók statisztika adatai:
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Tanulmányi eredmények a 2019-2020. tanév 1. félévében:

Tanulói hiányzásoka 2019-2020. tanév 1. félévében:

9
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A tanulói létszám adatok a 2019-2020. tanév 2. félévében a következők voltak:

A vizsgált tanév 2. félévében a gyermekvédelmi statisztika adatai:
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 134 fő (HH:22)
Halmozottan hátrányos helyzetűek: 112 fő
Veszélyeztetett tanulók száma: 98 fő
Védelembe vett tanulók száma: 13 fő
Gondozásban lévő tanulók: 11 fő
Pártfogói felügyelet alatt állók: 2 fő
Magántanulók száma: 2 fő – felnőttoktatás
Egyéni munkarend: 8 fő

10
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A vizsgált tanév 2. félévében a sajátos nevelési és BTMN-es tanulók statisztika adatai:

Tanulmányi eredmények a 2019-2020. tanév 2. félévében:
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Tanulói hiányzásoka 2019-2020. tanév 2. félévében:
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3.2. Személyi és tárgyi feltételek
Személyi feltételek
Kategória
Oktató (szakmai)
Oktató (közismereti)
Oktató (kollégium)
Oktató

Középfokú
Főiskola/BSC
végzettség
pedagógus végzettséggel rendelkezők
1 fő
12 fő (2 fő GYESen)
-4 fő
-2 fő
pedagógus végzettséggel nem rendelkezők
1 fő
2 fő

Egyetemi
MSC/doktori
6 fő
15 fő
3 fő
--

A számadatok alapján elmondható, hogy a szakmai képzésben oktatók 5,89% arányban
középfokú végzettséggel, 35,29% arányban egyetemi végzettséggel, 58,82% arányban főiskolai
végzettséggel rendelkeznek.
A közismereti oktatók közül 21,00%-ban főiskolai végzettséggel, 79,00%-ban egyetemi
végzettséggel rendelkeznek.
Szakos ellátottság tekintetében megállapítható, hogy Rendész ágazati képzésben kell óraadót
alkalmaznunk, illetve közismereti képzésben Matematikából, Biológiából, Pénzügyi és
vállalkozási ismeretekből és Angol nyelvből.
Javasolt továbbképzések:
• szakmai képzésben résztvevő oktatók számára az ágazati alapvizsgához, illetve az „új
típusú” szakmai vizsgákra történő felkészítéshez kapcsolódóan,
• közismereti képzésben résztvevő oktatók számára olyan témában, hogy a projektekben
történő oktatásban hogyan tudnak szakmailag bekapcsolódni,
• szakmai és közismereti képzésben résztvevő oktatók számára egyaránt,
képességfejlesztés témában.
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Személyi feltételek a 2019-2020. tanév 1. félévében számadatokban:
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Személyi feltételek 2019-2020. 2. félévében számadatokban:
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Tárgyi feltételek a 2019-2020. tanévben:
Összegzésként megállapítható, hogy a tantermek, tanműhelyek, kollégiumi szobák állapota
kielégítő. Ugyanakkor évek óta keressük a megoldást, hogy a főépület régi szárnyában található
9 tanterem energetikai hatékonyságát javíthassuk a nyílászárók cseréjével.
12 tanműhelyből 8 esetében történt az elmúlt évek során kisebb felújítás, nyílászáró csere. Az
idei tanévben pedig 5 tanműhely került teljes felújításra: festés, elektromos hálózat
rekonstrukció formájában. Ez illeszkedik a fejlesztési elképzeléseinkhez, hiszen az 5
tanműhelyből 4 az iskola húzó ágazatának, a Gépészet területén oktatott szakképesítések
gyakorlati képzési igényét szolgálja ki.
A kollégium hálószobái komfortosak, a fiú – és lány rész vizesblokkjai az elmúlt két tanév
során kerültek felújításra, amivel jelentős előrelépést tettünk a minőségi kollégiumi elhelyezés
területén.
Az iskola főbejáratához vezető gyalogos fő közlekedési útvonal baleset- és életveszélyessé vált
az épületet fedő tetőcserepek elöregedése és várható lehullása miatt. A veszély helyzet
elhárítása, a tetőszerkezet felújítása jelenleg zajlik. Továbbá szükségessé vált az aula
tetőszerkezetének cseréje is az egyre gyakoribb beázások miatt.
Összegzésként megállapítható, hogy a tanműhelyek állapota kielégítő.
12 tanműhelyből 8 esetében történt az elmúlt évek során kisebb felújítás, nyílászáró csere. Az
idei tanévben pedig 5 tanműhely került teljes felújításra: festés, elektromos hálózat
rekonstrukció formájában. Ez illeszkedik a fejlesztési elképzeléseinkhez, hiszen az 5
tanműhelyből 4 az iskola húzó ágazatának, a Gépészet területén oktatott szakképesítések
gyakorlati képzési igényét szolgálja ki.
Ennek megfelelően a képzési szerkezetben nem kívánunk változtatni.
Iskolánkban kiemelt feladatként tekintünk a Gépészet ágazat fejlesztésére. Évtizedek óta az
összes, intézményünkben választható ágazat közül itt a legmagasabb a beiskolázási létszámunk,
ami köszönhető a térség munkáltatói igényeinek is, hiszen leginkább erről a területről várják a
megfelelően képzett szakembereket. A minőségi képzéshez eddig is adottak voltak a jól
felszerelt tanműhelyek és a felkészült oktatói háttér. A gyors amortizáció és fejlődés miatt
azonban elengedhetetlen a folyamatos eszközfejlesztés, hogy tanulóinkat a gazdálkodó
szervezetek által használt gépek, technológiák kezelésére oktassuk. Az új eszközök használata
megköveteli a megfelelő műszaki tartalmú infrastruktúra meglétét, aminek biztosítása
indokolta a tanműhelyek felújítását.
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4. Pedagógiai folyamatok
Az iskola vezetése a tervezésben kiemelten számít az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség
vezetők, az osztályfőnökök munkájára, szaktudására, szervező munkájára. Részt vesznek a
tervezésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. A stratégiai tervek aktuális elemei megjelennek
az intézményi dokumentumokban (vezetői program, éves munkatervek, beiskolázási terv). Az
intézmény terveinek megvalósítása az oktatók, a munkaközösségek, a DÖK bevonásával
történik.
Az egyéni bánásmód megvalósítása az intézményben - különösen a felzárkóztatás - kiemelt
szerepet kap, megvalósítását az alkalmazott pedagógiai módszerek, eljárások segítik. Ezt
alátámasztja: Szakmai program, éves munkaterv, beszámolók, tanmenetek, tematikus tervek,
egyéni fejlesztési tervek, interjúk.
Az oktatók tervező munkája és a megvalósulás dokumentumai koherens egységet mutatnak
(SzP, munkatervek, tanmenetek).
A továbbképzéseket az intézmény vezetése ösztönzi, s ezek az iskola jövőbeli céljainak
megvalósulását szolgálják. Az intézmény támogatja az innovációt (beszámolók, munkatervek,
pályázatok).
Célunk a tanulási és pedagógiai környezet megújulása, azaz:
- olyan, pedagógia környezetet teremteni, amelyben a tanulási nehézséggel küzdő tanulók
eredményesen, nagyobb kudarcoktól mentesen tanulhassanak, sikeres érettségi és/vagy
szakmai vizsgát tegyenek, valamint államilag elismert piacképes képesítéshez jussanak
- a tanulásban akadályozott egyéni lemaradásokkal küzdő tanulókat motiválni
- a tanulók egyéni tanulási szokásaikat kialakítani, megtalálni
- a tanulmányi munkát folyamatosan nyomon követni
- kapcsolatot tartani a szülőkkel
- önbizalmat növelni
- együttműködni az iskolavezetésnek, osztályfőnököknek, oktatóknak
A negatív önértékelést, súlyos önbizalom hiányt az évek során pozitív életszemléletté kívánjuk
formálni, ezért célunk a közösség és az egyén fejlesztése, azaz:
- reális énkép kialakítása
- egyéni képességek feltérképezése
- önismeret fejlesztése
- motiváció erősítése
- kommunikációs ismeretek átadása
- konfliktuskezelési technikák gyakoroltatása
- együttműködés erősítése
- a tanulók érdeklődésének megalapozása, érdeklődési körüknek megfelelő programok
szervezésével
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Célunk a lemorzsolódás csökkentése érdekében az ifjúságvédelmi feladatok, tevékenységek
erősítése, azaz:
- időben felismerni a problémát
- azonnali segítségnyújtást kezdeményezni
Segítségnyújtás lehetőségei:
- tanulók, szülők időben történő tájékoztatása (milyen problémával kihez fordulhatnak az
adott tanévben)
- „szektorokkal” való kapcsolattartás (iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus, nevelési
tanácsadó, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, védőnők, egészségügyi
ellátórendszer résztvevői, rendőrség, polgármesteri hivatalok segítségének
igénybevétele)
- a felmerülő problémákhoz kapcsolódóan külső szakemberek bevonásával előadások,
tájékoztatások szervezése (pl.: egészségnevelés, agressziókezelés, kábítószer-ellenes
témák, stb.)
Célunk az életpályamodellel, pályaorientációval kapcsolatos tevékenységek erősítése, azaz:
-

-

a tanulók munkaerőpiacon való érvényesülésének elősegítése (oktatóink belső
továbbképzésével, életpálya – menedzseléssel, cégekkel való együttműködések
erősítésével, üzem- és gyárlátogatások szervezésével)
pozitív jövőkép erősítése a tanulókban és az oktatókban
reális önértékelésen alapuló pályaválasztás segítése

Célunk a szülők segítő támogatása, azaz:
-

törekedni a szülők és az iskola közötti partneri együttműködésre (bevonjuk őket az
iskola életébe, bizonyos döntésekbe, döntések előkészítésébe, a szülői szervezettel
közösen tervezünk, szervezünk programokat

5. Fejlesztendő területek, kompetenciák intézményünkben
5.1. A tanulás kompetenciái
Cél, hogy az iskola felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag
elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Továbbá cél a tanulás
eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és
a tudás minőségének értékelése.
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és
az információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez
egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és
beépülését, másrészt útmutatások keresését és
alkalmazását jelenti.
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5.2.

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények,
vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott
és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és
alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek
során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas
valóság formálásában.
Az idegen nyelvi kommunikáció az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,
érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző
tevékenységi formákban.
Az idegennyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a
közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése.
5.3. A digitális kompetenciák
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és
kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett,
közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka,
a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul:
az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs
együttműködés az interneten keresztül.
5.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó
bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a
logikus következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre
támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és
módszereket alkalmazzunk.
5.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
Célja, hogy megalapozott önismerettel hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez,
mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.
5.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság
kompetenciái
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai
megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények
és érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását
mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a
médiasegítségével, különösen az irodalomban, a zenében,
a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális
művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a
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modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével.
5.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
Cél, hogy a felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel rendelkezzenek a
világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó
gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról.
Feladatunk, hogy az iskola átfogó képet nyújtson a munka világáról. A diákok kipróbálhassák
képességeiket, elmélyülhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálják
hivatásukat, kiválasszák a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé váljanak
arra, hogy megtegyék az ehhez a szükséges erőfeszítéseket.
A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék
megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek
megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent,
valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi
azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a
mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van.

6. Tantárgycsoportonként alkalmazott új pedagógiai- módszertani
kultúra kialakítása
6.1. Módszerek
A most következő válogatás keretében arra törekszünk, hogy azokat a jelentősebb, átfogóbb,
több tantárgyban alkalmazható módszereket írjuk le, amelyek segítik érvényre juttatni a
középiskolás korosztály oktatásában fontos szempontokat. Nem térünk ki az egyes módszerek
variációira, illetve a csupán egy-egy tantárgyban alkalmazható specifikus módszerekre.
6.2. Az előadás
Az előadás olyan monologikus szóbeli közlési módszer, amely egy-egy téma logikus, részletes,
viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtésére szolgál. Általában magába ötvözi az elbeszélés és
a magyarázat elemeit.
Az előadás terjedelme változó lehet, főként a hallgatóság előzetes tapasztalatainak
függvényében. Ezzel a módszerrel kapcsolatban azt is feltételezik, hogy az előadás során az
oktató aktív, a tanuló passzív befogadásra van ítélve. Bizonyos feltételek esetén azonban az
előadás gazdaságos, a tanuló aktív receptivitását és így képzeletének, gondolkodásának
mozgósítását kiváltó módszer lehet.
Az előadás alkalmazása indokolt, ha:
• a cél információ közlése,
• a tananyag nem hozzáférhető más forrásból,
• az adott tanulócsoport számára sajátos struktúrában célszerű azt közölni,
• az érdeklődés felkeltésére szükség van,
• rövid ideig kell az információkat megjegyezni,
• egy tananyagrész bevezetésére használják, s majd
más módszerek követik.
6.3. A magyarázat
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A magyarázat olyan monologikus oktatói módszer, amellyel törvényszerű összefüggések,
szabályok, tételek, fogalmak megértését segítjük elő.
Terjedelme, időtartama az előadásénál rövidebb, témájától és főként a tanulók életkorától
függően változik. A magyarázatok csoportosítására, fajtáinak elkülönítésére számos
törekvéssel találkozhatunk. A Brown és Armstrong (1984) által felvázolt tipológia kellően
egyszerűnek és jól használhatónak tűnik. Ők a magyarázat három fajtáját különböztetik meg:
 Értelmező, interpretatív magyarázat, amely fogalmak, terminusok értelmét teszi
világossá, példákat nyújt rá, tipikus kérdőszava: Mi? Mit? Például: Mi az oktató
szerepe a vita vezetése során?
 Leíró magyarázat, amely egy folyamat, struktúra bemutatására szolgál, tipikus
kérdőszava: Hogyan? Például: Hogyan lehet az Internet segítségével külföldi
könyvtárak anyagában tájékozódni?
 Okfeltáró magyarázat, amely jelenségek okainak kiderítésére szolgál, tipikus
kérdőszava: Miért? Például: Miért teszi lehetetlenné a magas infláció a hallgatói
kölcsönök bevezetését?
A hatékony magyarázatot az jellemzi, hogy logikus, világos, érdekes, tömör, egyszerű
és szenvedélyes, érzelmekkel kísért.
A magyarázat eredményességéhez az alábbi eljárások, fogások, pedagógiai készségek
alkalmazása járul hozzá:
1.
a célok megfogalmazása;
2.
példák kiválasztása és bemutatása;
3.
a magyarázat logikus felépítése, magyarázó kötőszavak alkalmazása;
4.
audiovizuális eszközök alkalmazása;
5.
részösszefoglalások, ismétlések beiktatása;
6.
a tanulók előzetes ismereteinek számbavétele;
7.
szabatos megfogalmazás, ismert szavak használata;
8.
kérdések megfogalmazása
9.
mimikával, gesztusokkal kísért előadásmód;
10. vázlat készítése (táblán, projektoron, diktálva).
6.4. A tanulói kiselőadás
A tanulói kiselőadás olyan monologikus szóbeli közlési módszernek tekinthető, amelyben az
összefüggő közlés nem az oktatótól, hanem a tanulótól származik.
Alkalmazása az oktató alapos előkészítő munkáját feltételezi. A kiselőadás támaszkodhat a
tanulók egy-egy olvasmányélményére, valóságos tapasztalatára, de igényelhet alapos könyvtári
vagy internetes kutatómunkát is. Haszna a kiselőadást tartó tanuló számára többrétegű. A kutató
tevékenység a leginkább élményszerű ismeretszerzési forma, módja nyílik a könyvtári vagy
interneten való munka technikájának elsajátítására, az előadás megtervezésére, megírására, (ppt
készítésére) elmondására és ezen keresztül szóbeli kifejezőkészségének fejlesztésére.
(Időtartama általában 10– 15 perc.)
Az oktatónak ügyelnie kell arra, hogy csak jól
megszerkesztett, szabadon előadott produkciók kerüljenek
az osztály elé, ugyanis csak így érhető el, hogy a kiselőadás
az előadón kívül a többi tanuló számára is haszonnal járjon.
6.5. A megbeszélés
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A megbeszélés (beszélgetés) dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek során a tanulók az
oktatók kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot.
A megbeszélés a leggyakrabban alkalmazott, legkedveltebb, minden korosztályban
alkalmazható módszer. Népszerűségét az oktatók és a tanulók körében annak köszönheti, hogy
az oktató és a tanulók között állandóan fennálló kontaktus révén az oktató rendszeres
visszajelzést kap a tanulóktól, így az ő igényeik szerint lehet haladni, akik új szempontokat
vihetnek a feldolgozás menetébe; a tanulók tevékenyek, maguk jönnek rá a megoldásra; a
módszer gyakori sikerélményt nyújt, érdekes, jelentős a motiváló hatása. Az oktatói irányítás
mértékétől függően a magyarázatot tanulói kérdésekkel színező megoldástól a nagyfokú tanulói
szellemi erőfeszítést, tényleges önálló gondolkodási tevékenységet kívánó változatokig terjed
a skála.
A megbeszélés eredményességének feltételei:
• a témának a tanulók előismereteire kell épülnie,
• a témának érdekesnek, élményszerűnek kell lennie,
• a megbeszélés indítása problémafelvető, felfedeztető legyen,
• a megbeszélés irányítása szempontjából lényeges indító, továbbvivő és ellenőrző
kérdések jól tervezettek legyenek,
• a légkör kötetlen és oldott legyen, amelyben kérdezni és hibázni is lehet, a tanulók
közbeszólhatnak, irányíthatják a
megbeszélés menetét, kreativitásuk megnyilvánulhat,
 az oktató:
a háttérből, rugalmasan, de határozottan irányítson,
biztosítsa, hogy mindenki részt vegyen a megbeszélésben (vagy úgy, hogy
megszólal, vagy úgy, hogy együtt gondolkodik),
a felfedezett hibákat, tévedéseket tapintatosan korrigálja,
a tanulók válaszaiból gyűjtse ki a konstruktív elemeket, s ezekből egy világos kép
álljon össze a hallgatóság számára a témáról.
A megbeszélés módszerének három lényeges alkotóeleme, eljárása van: a strukturálás, a
kérdezés és a visszacsatolás, a tanulók tevékenységének értékelése.
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6.6. A visszacsatolás, a tanulók tevékenységének értékelése
A visszacsatolás a tanítási-tanulási folyamatnak pszichológiai kutatások által igazolt, szinte
minden oktatási módszerben megjelenő eljárása. Visszacsatolásra mind az oktatónak, mind
pedig a tanulónak szüksége van. Az alábbiakban a tanulók számára nyújtandó visszacsatolás
formáit vizsgáljuk.
A visszacsatolásnak, értékelésnek eltérő formáit célszerű alkalmaznunk, attól függően, hogy
helyes, részben helyes vagy helytelen tanulói választ követően, esetleg a tanulói válasz
hiányában jelennek meg.
Helyes tanulói választ követően, ha a tanuló számára világos válaszának pozitív tartalmi
elemei, elegendő lehet egy-egy dícsérő, elismerő szó, sőt esetenként egy mosoly, bólintás,
gesztus is megfelelő visszacsatolásként szolgál. Gyakorta azonban szükség van pozitív
tartalmas értékelésre, amikor kifejtjük, hogy a válaszban különösen mit tartunk
méltányolandónak. Implicit, de hatékony megerősítés, ha felhasználjuk a megbeszélés további
menetében a tanuló válaszát.
Részben jó vagy rossz tanulói válasz esetén differenciált tartalmas értékelésre kell törekednünk,
azaz a válasz pozitívumainak elismerése mellett hívjuk fel a figyelmet a hiányosságokra.
Gyakran rávezetéssel (egyszerű utalással, bizonyos kifelejtett tények közlésével, rávezető
kérdéssel) eljuthatunk a helyes megoldásig, és sikerélményhez is juttatjuk a tanulót.
A tartalmas visszacsatolások közé tartozik a tényszerű helyesbítés (Nem négy, hanem öt.) és a
tartalmas negatív értékelés (Nem volt jó a válaszod. Összekeverted a főnevet a melléknévvel).
Ha nem találunk pozitív elemet, támogató, bátorító értékeléssel (bizonyára arra gondoltál, hogy
Igazad volna, ha…) segíthetjük a tanulókat.
A tanulók válaszaira történő reagálásnak vannak kerülendő, pedagógiai szempontból értéktelen
formái. Az elmarasztaló szavak (Rossz! Ez értelmetlenség!), a cinikus megjegyzések, az
inszinuáció (olvasni sem tudsz!), a helyes válasz negatív értékelése (Vak tyúk is talál szemet!)
és az értékelés elmaradása is ide sorolandó.

6.7. A vita
A vita dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek az ismeretek elsajátításán túl célja a
gondolkodás és a kommunikációs készségek fejlesztése. A vitában a tanulók viszonylag
nagyfokú önállóságot élveznek, az oktató a háttérből irányítja a vita menetét.
A jól szervezett vitában a kérdéseket, véleményeket a tanulók egymáshoz és nem az oktatóhoz
intézik, a résztvevők egyenrangúak. A vita módszerét minden életkorban és minden tantárgyban
lehet alkalmazni, de az életkortól függően a megvitatandó téma bonyolultsága és a vita
időtartama lényeges eltérést mutat.
A vitát a megbeszéléstől az különbözteti meg, hogy
• a tanulók legalább annyit beszélnek, mint az oktató,
• az interakció nem kérdés-felelet formát ölt,
hanem vélemények, kijelentések,
állítások
ütköznek,
• az interakciót többségében a tanulók kezdeményezik, és az nem elsősorban az
oktatóhoz, hanem másik tanulóhoz irányul,
• a kérdések célja valóságos ismeretek szerzése, és
nem annak ellenőrzése, hogy tudja-e a tanuló a választ,
• a válaszok általában előre nem meghatározottak, és
különfélék lehetnek,
• az értékelés nem helyes/helytelen, hanem
23

GINOP-6.2.3-17-2017-00017
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése

egyetértek/nem értek egyet kategóriákkal történik,
• nemcsak az oktató értékeli a tanulók megnyilatkozásait,
hanem a tanulók egymás és az oktató megállapítását is értékelik,
A vita eredményes alkalmazásának feltételei között kell említenünk:
- a tanulók felkészítését a vitában való részvételre,
- a vita megfelelő előkészítését,
- a vita megfelelő vezetését.
A vitában való részvétel képessége a tanulókban spontán módon nem alakul ki, azt céltudatosan
– többnyire vitákban való részvétellel és annak elemzésével, értékelésével – fejleszteni kell.
A vita előkészítése a cél meghatározását, a tanulók előismereteinek és vitakészségének
feltérképezését, a vita menetének megtervezését, az alkalmazandó kérdéstípusokat, a főbb
állítások kiválasztását foglalja magába. Ide kell sorolnunk a tárgyi feltételek (elolvasandó
irodalom, a terem vitára alkalmas berendezése) megteremtését is.
A vita vezetése:
• a célok közlését, a vita szabályainak, időtartamának ismertetését,
• a vita exponálását, fókuszálását,
• a vita levezetését, a vita lezárását és
• a vita eredményeinek összegzését jelenti.
Az oktató és a tanulók megszokásai gyakran járnak azzal a következménnyel, hogy a vita
megbeszéléssé, majd előadássá alakul át. Ennek elkerülésére az oktatónak vissza kell húzódnia
(ne ő legyen a középpontban, a tanulók jól lássák egymást, egymáshoz forduljanak, ne
igényeljék az oktatói közbeavatkozását). Kérdéseinek és minél gyakrabban állításainak a
tanulókéval hasonló funkcióban kell megjelenniük, folyamatosan figyelni kell a vita menetét,
és ha a vélemények ismétlődnek, nem haladnak előre a tanulók, akkor indirekt módon a fő
vonalra kell terelni a vita menetét. A vita megfelelő intellektuális színvonalát emeli, ha a
tanulók előre felkészülnek a vitára. Az oktatónak ezt következetesen igényelnie kell vagy
következetesen el kell várnia.
A vita eredményes lezárása azt feltételezi, hogy az oktató végig kövesse, jegyzetelje azt,
strukturáló kérdésekkel vezesse rá a tanulókat az összegző következtetésekre.
A vita időnkénti alkalmazásával tartós tantárgyi tudás, problémamegoldó képesség, a
kommunikációs készségek fejlesztése, attitűdök formálása valósul meg, valamint a közösség
fejlesztése érhető el.
6.8. A szemléltetés
A szemléltetés (demonstráció, illusztráció) olyan szemléletes oktatási módszer, amelynek során
a tanulmányozandó tárgyak, jelenségek, folyamatok észlelése, elemzése történik.
A bemutatás segítségével történő tanítás a legáltalánosabb és legősibb oktatási módszer,
amelyet már az iskolázás megjelenése előtt, a családi, később a szakmai nevelésben, oktatásban
is alkalmaztak és jelenleg is alkalmaznak. A demonstráció a természettudományok, a zene, a
művészetek oktatásában, az egyes mesterségek fogásainak, az idegen nyelvek elsajátításában
egyaránt jelentő szerepet tölt be.
A demonstráció a tevékenység elsajátításának is fontos kiindulópontja. Vannak tevékenységek,
amelyek bemutatás nélkül nem sajátíthatók el, de minden
cselekvésnél könnyebb a bemutatás valamely formáját
követni, mint a verbális leírást.
A fogalomtanulásban, az elméleti, az absztrakt ismeretek
elsajátításában sem csak az induktív út esetében van a
szemléltetésnek lényeges szerepe. Az elsajátított elvont
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törvényszerűségek gyakorlati alkalmazását is jól illusztrálhatjuk például egy film, mondjuk a
vasgyártás folyamatát bemutató film segítségével.
A szemléltetés módszere az oktatási folyamatban hozzájárul
• a képszerű, szemléletes gondolkodás fejlesztéséhez,
• a kiinduló bázis megteremtésével a fogalomalkotáshoz, illetve a tevékenység
elsajátításához,
• a gyakorlati alkalmazási lehetőségek feltárásához,
• a tanult jelenségek szemléletes rendszerezéséhez, osztályozásához,
• a tanulók érdeklődésének felkeltéséhez,
• a tanultak alkalmazásához.
A demonstráció eredményességének számos feltétele van.
A módszer az oktatási folyamat szerves része, s mint ilyennek kapcsolódnia kell a megelőző,
illetve a következő módszerekhez, anyagrészekhez. A szemléltetés kezdetén strukturáló elvek
bemutatásával, problémafelvetéssel, feladatkijelöléssel meg kell teremteni a tanulás feltételeit.
A demonstrációnak minden tanuló által jól követhetőnek (láthatónak, hallhatónak,
érzékelhetőnek) kell lennie.
A képi és általában az érzékletes megjelenítés lényeges és járulékos elemeket egyaránt közvetít.
A lényeg kiemelése a demonstrációnak elengedhetetlen mozzanata. A mozgásos bemutatáskor
ismétléssel, szóbeli figyelemfelhívással, a képi szemléltetésnél az egész bemutatása után a
részek kiemelésével, feliratok, nyilak, körök, aláhúzás alkalmazásával, a kép felépítésével vagy
lebontásával, animációs eljárások beiktatásával, a részletgazdag valóságos ábrák és a
lényegüket mutató absztrakt sémák kombinálásával segíthetjük a lényeg kiemelését, a
konkrétumtól az absztrakt irányába történő elmozdulást.
A tanulók aktivitásának, válaszainak, sőt kérdéseinek kiváltása ugyancsak feltétele a bemutatott
jelenségek aktív feldolgozásának, amit az oktató kérdéseivel, a taneszközökön megfogalmazott
kérdésekkel, feladatok kijelölésével, a bemutatás időleges megállapításával érhetünk el.
A demonstrációhoz kapcsolódó visszacsatolás, az elsődleges rögzítések, részösszefoglalások
ugyancsak feltételei az ismeretfeldolgozásnak.
A demonstráció alkalmazását a tanulók, az adott osztály fejlettségi szintjéhez, előismereteihez,
tanulói képességeihez kell igazítani. A bemutatás összetettsége, a megismerő tevékenység
irányításának, illetve a tanulói önállóságnak a mértéke, a cselekvéses,
szemléletes, szimbolikus ismeret-elsajátítás aránya mind
módosítható a tanulók fejlettségének függvényében. A bemutatás újabban terjedő, nagy
önállóságot biztosító változata a kollaboratív demonstráció, amelyben az oktató bemutatja a
problémákat, s a tanulóktól kéri, hogy tegyenek javaslatot a megoldásra, tegyenek fel
kérdéseket, keressék rá a feleletet, értékeljék a tényeket, vonják le a következtetéseket.
A szemléltetés általában nem elkülönülten, hanem szóbeli közléssel együtt jelenik meg. A szó
és a szemléletesség lehetséges kapcsolatát a következőkben foglalhatjuk össze:
• az oktató szóbeli közlés segítségével irányítja a tanulók megfigyelését,
• az elvégzett megfigyelésre alapozva az oktató szóbeli közlésével hozzásegíti a tanulókat
az összefüggések átgondolásához, feltárásához,
• a szemléltetés a szóbeli közlés megerősítésére vagy konkretizálására szolgál.
6.9. A projektmódszer
A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, az oktatók és a
diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a
megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi
meg.
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A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati
természetű probléma áll. A témát a tanulók széles körű, történeti, technikai, gazdasági
összefüggésében dolgozzák fel, így hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli
a módszer alkalmazása. A módszer alkalmazása során négyféle projekt kidolgozására kerülhet
sor:
1. gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy megtervezése és kivitelezése,
2. egy esztétikai élmény átélése (cikk megírása, színi előadás megtartása),
3. egy probléma megoldása,
4. valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása.
A projektmódszer alkalmazásának lépései:
• a célok, a téma kiválasztása, megfogalmazása (egy eredeti és kreatív projekt
kiválasztása, miközben sok ötletet megvitatnak és elvetnek) magában is kreatív feladat,
• a tervezés (feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák),
• kivitelezés (az eredményes megvalósítás érdekében a tanulók önálló kutatást is
végezhetnek, de az oktatót is kérhetik, hogy ismertesse meg őket a szükséges
ismeretekkel),
• zárás, értékelés. (A zárás és értékelés magában foglalja a projekt bemutatását egy
színdarab, hangfelvétel, videofelvétel vagy kiállításon közszemlére bocsátott makett,
modell, diagram stb. formájában, valamint a bemutatott produktumok értékelését. Az
értékelés kritériumait előre közölni kell a tanulókkal.)
A projektmódszernek megkülönböztető jegye az a nagyfokú szabadság, amelyet a tanuló
számára biztosít a célok kiválasztásától, a tervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain
keresztül egészen az elkészült produktum és a tevékenység értékeléséig. A módszer
lényegeként kell említenünk azt a sajátosságot is, hogy a tanulást, azaz az ismeretek,
jártasságok, szokások stb. elsajátítását indirekt módon kívánja biztosítani. A cél sohasem a
tanulás, hanem valamilyen konkrét produktum. A tanulás ehhez képest mindig eszközi jellegű,
mindegy mellékterméke a produktum eléréséhez irányuló tevékenységnek. A projektmódszer
nagyfokú tanulói önállóságot tesz lehetővé, módot ad az ismeretek integrálására, az iskolán
kívüli világ megismerésére, kapcsolatok kialakítására, a demokratikus közélethez szükséges
készségek elsajátítására. Megvalósítása igényli a tantervi keretek megbontását, nehezíti az
ismeretek elméleti rendszerének kialakítását, nehezen illeszthető a szokásos szervezeti formák
és keretek közé, újfajta oktató-diák viszonyt feltételez.
6.10. A kooperatív oktatási módszerek
A kooperatív oktatási módszer a tanulók (4-6 fős) kis csoportokban végzett tevékenységén
alapul. Az ismeretek és az intellektuális készségek fejlesztésén túl kiemelt jelentősége van a
szociális készségek, együttműködési képességek kialakításában.
A csoportos tanulás – egyéni teljesítmény módszer esetében a tanulók négyfős heterogén
csoportban dolgoznak az oktató által tartott bevezető óra után. Arra törekszenek, hogy a csoport
minden tagja jól felkészüljön a közös munkát követő egyéni beszámolóra. A beszámolón
nyújtott teljesítményt minden tanuló korábbi teljesítményéhez viszonyítják. Az egyes tagok
által ily módon kapott pontok összege adja meg a csoport teljesítményét jelző pontszámot. Az
oktatói bevezető óra, a csoportban végzett gyakorlás és a
beszámoló együtt általában 3–5 órát vesz igénybe. A
módszer elsősorban a pontosan definiált, egy helyes
megoldást igénylő feladatok megoldásakor eredményes.
A csoportos tanulás – egyéni vetélkedő módszer csak az
26

GINOP-6.2.3-17-2017-00017
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése

értékelés módjában tér el az előzőtől. A csoportmunka után minden csoport 1-1 tagja vetélkedik
egymással. A legjobbak az első, a kevésbé jók a második, az azt követők a harmadik stb.
asztalnál, mint a sakkversenyeken. Minden vetélkedő csoportban a tagok a helyezésük alapján
pontszámot kapnak, amivel növelik csoportjuk teljesítményét. A leggyengébb tanuló is a
maximális pontszámmal járulhat hozzá csoportja eredményéhez, ha a vele azonos színvonalúak
között első helyezést ér el.
Az ismertetett két módszervariáns közös sajátossága, hogy a csoport céljainak elérése csak
akkor lehetséges, ha minden tanuló elérte a kitűzött célokat. A csoportos értékelés azt jelenti,
hogy a csoportnak el kell érnie egy bizonyos teljesítményt. Ez nem jelent vetélkedést a többi
csoporttal.
Az egyéni felelősség abból fakad, hogy a csoport sikere minden egyes tanuló teljesítményétől
függ. Ez arra is sarkallja a tagokat, hogy segítsék egymást, biztosítsák, hogy mindenki jól
felkészüljön a beszámolóra vagy a vetélkedőre. Az egyenlő esély a sikerre azt jelenti, hogy a
tanuló a saját viszonylagos fejlődésével tud hozzájárulni a csoport eredményességéhez.
A mozaiktanulás módszere abból áll, hogy a hatfős csoportok tagjai elolvassák a feladatból
rájuk eső részt. (Például egy költői életmű hat szakaszának egyikét.) Ezután
összeülnek a különböző csoportok azon tagjai, akik azonos résztémát tanulmányoztak. A
megvitatás után visszamennek saját csoportjukba, ahol az egyeztetett változat szerint mindenki
elolvassa az egész anyagrészt, és a „szakértők” segítik a többieket, hogy ezután alaposabban
tanulmányozzák azt az anyagrészt.
6.11. A szimuláció, a szerepjáték és a játék
A szimuláció, a szerepjáték és a játék olyan oktatási módszerek, amelyekben a tanulók
tapasztalati tanulás révén fogalmakat, eseményeket, jelenségeket sajátítanak el,
tevékenységeket gyakorolnak be.
A szimuláció a fizikai vagy társadalmi valóság bizonyos elemeit elvonatkoztatja oly módon,
hogy a tanulók ezekkel kapcsolatba léphetnek és a szimulált valóság részeseivé válhatnak. A
szimulációk a valóság absztrakciói, leegyszerűsítései, amelyek inkább a rendszer egészére és
kevésbé annak részleteire koncentrálnak. Megkülönböztetnek gép-ember és ember-ember
szimulációt. Az első esetben a szimulált valóságot a gép közvetíti, s a tanulók azzal lépnek
kapcsolatba. Például a repülőgép vagy gépkocsi működését szolgáló szimulátorok alkalmasak
a vezetői tevékenység begyakoroltatására, de gépbe lehet táplálni egy történelmi, társadalmi
szituáció lényeges adatait is, amelyeket felhasználva a tanuló ismereteket szerezve problémát
old meg. Az ember-ember szimuláció esetén a tanulók vagy más személyek egy csoportja
testesíti meg a szimulált valóságot.
A szimuláció tárgyai fizikai és társadalmi jelenségek lehetnek. A szimuláció struktúrája az
alábbi elemeket tartalmazza:
1. a hátteret leíró forgatókönyv,
2. a különféle érdekeket megtestesítő szerepek,
3. az egyének által követendő lépések,
4. a valós helyzetet leegyszerűsített formában tükröző adatok, tények, amelyekkel a
résztvevők dolgozhatnak,
5. az a lehetőség a résztvevők számára, hogy
meggyőződhetnek döntéseik,
cselekvéseik
következményeiről.
Szerepjátékról akkor beszélünk, ha valaki egy másik
személy szerepét vagy funkcióit játssza el. Az iskolai
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tanításban a szerepjátéknak nagy lehetőségei vannak. Például: Eltérő nézeteket valló elképzelt
vagy valós történelmi személyiségeket testesíthetnek meg a tanulók. Széchenyi és Kossuth,
Nagy Imre és Kádár János, egy gyáriparos és egy környezetvédő, egy orvos és egy kábítószerfogyasztó, egy munkaadó és egy álláskereső, a nagyszülő és az unokája állíthatják szembe
nézeteiket. A szerepjátékra történő felkészülés – amely előfeltétele a személyiségek valósághű
megformálásának – motivált kutatási tevékenységet jelent a tanulók számára. Szinte minden
tantárgy, ismeretkör kínál szerepjátékra alkalmas problémákat. Kettőnél több nézetet is
szembeállíthatunk egymással, és minden nézetnek több képviselője is lehet, illetve részt
vehetnek a játékban a kiemelt szereplők „hívei” is. A szerepjáték életközelbe hozza az
időben, térben távoli jelenségeket, motiválja a tanulókat, élményszerű, tartós tudást biztosít,
fejleszti az empátiát. Időigényessége miatt csak alkalmanként célszerű beiktatni a módszerek
sorába. A játék (game) olyan vetélkedő, amelyben bizonyos előre meghatározott szabályok
betartásával a győzelmet ügyesség, erő vagy szerencse segítségével lehet megszerezni.
A játékok igényelhetnek előre gyártott eszközöket, mint például a „Gazdálkodj okosan” típusú
játékok. A játékok erőteljesen motiválják a gyerekeket, amennyiben alkalmazásukra ritkán, a
„komoly” tanulás színesítése érdekében kerül sor.
Internetes lehetőségek, játékos feladatok
Ahogy maga a technika, úgy az ebben a témában készült segédanyagok is hamar meghaladottá
válnak, ám számos, kellően részletes leírás található az interneten a web 2.0-s rendszerek
oktatásban történő használatával kapcsolatban. (A Nádori Gergely és Prievera Tibor által
összeállított IKÁTÉ Kiskáté (2011) kérdés-felelet formájában ismerteti ezek használatát.) Az
IKT eszközök alkalmazása a rohamosan fejlődő technika világában folyamatos önképzést
követel meg az oktatótól is. A Z generáció gyermekei magabiztosan használják a tabletet,
okostelefont. A tanulók motiválását motivációjuk fejlesztését támogatják azok a nagy számban,
ingyenesen is elérhető felületek, appok, keretrendszerek, amik az önálló tanulási lehetőségeket
vagy éppen az oktató tanulásszervezési eljárásait bővítik, s az újszerű, rendkívül sokszínű
tanulási folyamatot segítik. Közülük néhány a teljesség igénye nélkül: Duolingo, Memrise,
Busuu, AccellaStudy Essential App, Tutor App, Educaplay, Socrative, Qiuzizz,
Hashtag.school, Quizlet, LearningApps, Redmenta, Kahoot.
- Mozaik módszer
A tanítva tanulás tipikus példája.
A csoport minden tagja kap egy témát, amit megtanul, elsajátít (olvasás, jegyzetelés,
feladatmegoldás).
A következő körben megtanítják egymásnak a már elsajátított ismereteket (magyarázat,
ismertetés, vázlatírás feladatok).
A módszer olyan tananyagoknál használható, amelyek több egységre bothatók, és nem épülnek
egymásra.
Minden csoporttag tudásának hasznosulni kell.
- Szakértői mozaik
Több csoport munkáját hangolja össze.
A, B, C, D jeleket kapnak a csoporttagok.
Az új ismeretet tartalmazó szöveget négy részre osztjuk.
A csoport minden tagja más szövegrészt kap.
Egyénileg elolvassák, tanulmányozzák a szöveget.
Majd az azonos betűjelűek összeülnek, megbeszélik a
tananyagot, közös vázlatot készítenek.
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Ezután mindenki visszamegy a csoportjába, és megtanítja a saját feldolgozott anyagát.
- Tudós és írnok módszer
A módszer az új készségek begyakorlására használható.
A diákok párban ülnek egy feladatlappal. Az első feladatnál a pár egyik tagja (tudós)
megmondja a párjának (írnok), hogy pontosan mit írjon. Az írnok segíthet, ha kell.
A következő feladatnál szerepet cserélnek, most az írnok lesz a tudós.
- Gömb (Gondolkodás – Ötletcsere – Megbeszélés)
A tanulók először önállóan végiggondolják a feladatot, értelmezik, utána páronként
megbeszélik.
Figyelembe veszik egymás véleményét, kicserélik gondolataikat.
A párok később elmondják elképzeléseiket a csoport vagy osztály többi tagjának.
Ez a módszer fejleszti a kommunikációs- és kompromisszumkészséget, megmutatja a többféle
módon történő megközelítés fontosságát.
- Páros szövegfeldolgozás
A csoportok párokban dolgoznak.
Mindenki ugyanazt a szöveget kapja. A feldolgozandó szöveget A és B részre osztjuk.
Mindketten elolvassák az A részt, majd egyikük elmondja a párjának az olvasottak tartalmát,
lényegét, a másik kiegészíti, kijavítja.
Utána következik a B rész, amit fordított sorrendben dolgoznak fel.
- Kétpár módszer
A csoport tagjai párokba rendeződnek.
A feladatokat párosan oldják meg, majd megoldásaikat összevetik a másik páros megoldásával,
megvitatják, módosítanak, javítanak.
A páros munka a közös véleményalkotással zárul.
A módszer fejleszti az érvelést, a beszédkészséget és a kompromisszumkészséget.
A tanmenetek kidolgozásánál külön figyelmet fordítunk a fenti módszerek alkalmazásának
tervezésére.
A tanítási- tanulási folyamat szervezésének egyik fontos eleme a munkaformák megválasztása.
A fent említett alternatív módszerek alkalmazásához elengedhetetlen az, hogy frontális
osztálymunka, egyéni munka háttérbe szoruljon, és előnybe részesítsük a hagyományos
csoportmunkát, kooperatív csoportmunkát, páros munkát.
6.12. A házi feladat
A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási
módszer. Az oktató szerepe a házi feladat kijelölésére, a tanulóknak a házi feladat megoldására
való felkészítésére és a házi feladatok értékelésére korlátozódik.
A házi feladat az oktatási tevékenységnek gyakorta vitatott
mozzanata. Van olyan álláspont, amely kétségbe vonja a
házi feladat szükségességét. Képviselői szerint a jó
iskolának a tanítási órák keretében kell biztosítania az
ismeretek elsajátítását, s ezt a feladatot nem szabad a
tanulókra hárítani. A házi feladat még jobban megnöveli a
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tanulók közötti különbséget, hiszen a jobb otthoni körülmények közül érkező több segítséget
kap, többet profitál a házi feladatból. Egy inkább pszichológiai indíttatású álláspont viszont úgy
véli, hogy a házi feladat jelentősen megnöveli a tanulásra ténylegesen fordított időt, ami az
oktatás eredményességével igen szorosan korrelál.
A házi feladatnak sikeresen megoldhatónak kell lennie. Ennek érdekében:
• a tanulók önálló tanulási képességét már a tanórán is fejlesszük;
• a házi feladat kapcsolódjon az órai munkához;
• a házi feladat ne a tanórán be nem fejezett ismeretelsajátítási folyamat folytatása legyen,
hanem vagy az elsajátítottak begyakorlására, vagy a következő órai anyag
előkészítésére szolgáljon;
• ne legyen nagy különbség a tanórai munka és a házi feladat között sem annak produktívreproduktív jellegét, sem a csoportos-egyéni formát illetően;
•

használjuk fel az egyéni tevékenységet irányító munkatankönyveket, programozott
anyagokat;
• a feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók
képességének, ennek érdekében
időnkét
alkalmazzunk differenciált házi feladatot, azaz a
jobbaknak a tananyagon
túlmutató, a gyengébbeknek felzárkóztató jellegű feladatokat jelöljünk ki.
Rendszeresen adjunk rövid feladatokat, és ne egyszerre sokat!
A fenti szabályok betartásával megszakíthatjuk azt az ördögi kört, amely a gyengébb tanulók
sorsát gyakorta jellemzi, vagyis: a házi feladatot nehéznek találja, kevéssé sikeres a
megoldásban, azért kevésbé szívesen végzi, kevesebb energiát fektet bele, még kevésbé
eredményes, tovább nő a kudarc esélye.
A házi feladatot rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell, különben a tanulók nem törekszenek
a színvonalas megoldásra, megelégednek azzal, hogy valamit tessék-lássék módjára papírra
vetnek. Világosan közölni kell a tanulókkal a házi feladatok elkészítésének szabályait és a
mulasztás következményeit.
A házi feladatok lehetnek szóbeliek, s ezen belül is megkülönböztethetők a szó szerint
megtanulandó anyagok, az úgynevezett memoriterek, valamint a saját megfogalmazásban
elmondandó, tankönyvből vagy más forrásból elsajátított anyagrészek, és lehetnek írásbeliek,
mint a munkafüzetek, feladatlapok kitöltése, a tankönyv kérdéseire adott válaszok,
fogalmazások, házi dolgozatok, naplók stb., továbbá gyakorlati cselekvéses feladatok (tárgyak
megformálása, gyűjtőmunka).
6.13. A tanórai differenciálás
A frontális (hagyományos) tanulás során az oktatónak nem nyílik lehetősége arra, hogy az egyéni
különbségeket figyelembe vegye, így például a meglévő ismeretek különbségét – amit otthonról
hozott (szókincs, értékrend, hozott ismeretek), a képességbeli különbségeket: észlelés,
figyelem, emlékezet, gondolkodás és nyelv, stb.
A differenciált tanulásszervezés alapjai:
A tanulói különbségek teszik szükségessé az oktatók módszertani megújulását, hogy a „jól bevált”
tanítás-tanulási folyamatok mellé új szemléletet
alakítsanak ki, amelybe beleférnek új módszerek,
technikák és munkaformák. A változást kiváltó önelemző
kérdések: Hogyan taníthatnék hatékonyabban? Hogyan
nyújthatnék segítséget? Hogyan tehetném pozitívabbá a
tanulók iskolához fűződő viszonyát?
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A differenciált tanulásszervezés szintjei:
• Érdeklődés szerinti csoportbontás
A csoportok érdeklődés szerint homogén szervezésűek, a csoportokon belül minden tanuló
azonos feladatot végez. A csoporttagok nem feltétlenül kooperálnak
egymással, ebben az esetben nem szükséges a 3-5 fős csoportszervezés, mivel a gyermekek
a feladatokat részben egyénre szabott munkával is végezhetik. Együttműködést igénylő
feladatvégzés esetén 3-5 fős homogén csoportszervezés szükséges. Felzárkóztatásra,
tehetséggondozásra alkalmas tanulásszervezési mód.
• Tartalmi differenciálás
A gyermekek képesség szerint homogén csoportba szerveződnek, a csoporttagok között
nincs együttműködés, ezért 3-5 fős csoportszervezés nem szükséges. Minden tanuló
önállóan végzi a differenciált feladatokat, részben egyénre szabott munkával.
• Szervezeti tanulócsoportos bontás
A tagok között együttműködés-kooperáció van. A 3-5 fős csoportok homogén és heterogén
szervezésűek is lehetnek, a csoporttagok azonos feladatot végeznek. Az eltérő
képességű csoporttagok munkája között tartalmi differenciálás történik.
• Tanulási követelmények differenciálása
A tanulásban akadályozott vagy részképesség-zavaros gyermekek integrációjára alkalmas
differenciálási mód. Képesség szerinti homogén csoportszerveződés. Az e csoportba
szerveződött gyermekek tantárgyi követelményrendszere eltér az adott osztály általános
követelményrendszerétől. A gyermekek önállóan vagy csoporttársaikkal
együttműködve oldják meg feladataikat.
A differenciálás alapelvei
• A munkaformák tartalmi ismerete
A változatos munkaformák csak abban az esetben alkalmazhatók hatékonyan, ha az oktató
ténylegesen tisztában van a fogalmakkal, az alkalmazási szabályokkal, az előnyökkel, a
felmerülő nehézségekkel, s kezelni tudja az esetleges problémahelyzeteket.
Ez a tanítási mód csak akkor hoz valódi eredményt, ha az oktató ténylegesen átlátja és
kézben tartja a több szinten zajló tanulási folyamatot.
A munkaformákat mindig az oktatás tartalma, didaktikai-nevelési igényei és a tanulók
sajátosságai határozzák meg.
Fontos, hogy a differenciálás soha ne jelentsen szelekciót, beskatulyázást, a tanulók mindig
a számukra legoptimálisabb terhelésben részesüljenek.
A csoportok kialakítására a következő módszereket alkalmazhatjuk:
• Keresed a párját
Csoportok kialakítására alkalmas játékos módszer.
Egy képet 2-4 részre vágunk (ahányan lesznek a csoportban). Annyi képet vágunk fel, ahány
csoportot szeretnénk. A képdarabok szétosztása után mindenki megkeresi az
összeilleszthető részeket. Így kialakulnak a
csoportok. Az összetartozás lehet véletlenszerű, de
irányított is.
A képek témája utalhat az elkövetkezendő feladatra is.
•

Útlevél módszer
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Saját magunkról készítünk rajzos-szöveges „útlevelet”. Alakuló közösségeknél érdemes
használni.
Útlevelet használhatunk a bevésést segítő feladatoknál is (pl. történelmi, földrajzi,
természetismereti, stb. tananyag).
Az útleveleket lehet cserélgetni a csoportok között, pl. ha rendszerező feladatnál szeretnénk
felhasználni az ismereteket.
• Osztálykalendárium
Az összetartozást erősítő módszer.
Gyűjtsük össze a diákok fontos napjait. Ezek nem feltétlenül a születésnapok pl. ezen a
napon kaptam a cicámat, kibékültem a barátommal stb. Mindenkinek legyenek
ünnepnapjai!
A bejelölt napokról folyamatosan megemlékezünk. Keressük meg az ünneplésre való
alkalmakat. Az ünneplés közösségépítő hatású.
• Kettős kör módszer
Csoportépítésre és egyben memória- és figyelemfejlesztésre is alkalmas módszer.
A diákok egy külső és egy belső körbe állnak. Szembefordulnak egymással, majd
körben sétálnak. Megállás után néhány információt közölnek magukról a velük éppen
szemben álló társukkal (pl. név, születési dátum, kedvenc könyv stb.).
A játék végén kiderül, hogy kinek hány adatot sikerült megjegyezni.
A csoportalkotási módszereinket a tanmeneteinkben is megjelenítjük.

7. Együttműködés
7.1. Szakterületi együttműködések fejlesztési terve
A megfogalmazott célok elérése érdekében elengedhetetlen a következő szakterületek közötti
együttműködés fejlesztése: a köznevelési intézmények, pedagógiai szakszolgálatok,
mentorhálózatok, ifjúságügyi, egészségügyi, családügyi és kulturális intézményrendszer, civil
szervezetek (Tiszavasvári Szakképzésért Alapítvány, Polgárőr Egyesület, Vöröskereszt helyi
alapszervezete stb.), önkormányzatok stb. megkeresése a szakterületi együttműködések
bővítése érdekében.
7.2. Kollégiumokkal való együttműködés
A kollégium és az intézmény kapcsolata az alábbi területekre kiterjedően jónak mondható:
• munkatervek egyeztetése
• a kollégiumi pedagógiai program elkészítése az iskola szakmai programjának
figyelembevételével
• egymás rendezvényeinek látogatása pl.: szalagavató, ballagás, karácsonyi ünnepség
A kollégium és az intézmény kapcsolatát az alábbi
területeken kívánjuk fejleszteni:
• a szülői értekezleteken aktívabb részvétel a
kollégiumi oktatók részéről
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• tanulmányi eredmények értékelése kapcsán kollégiumi oktató- osztályfőnöki
megbeszélés félév és év vége előtt
• évközi esetmegbeszélések abban az esetben, ha a
tanulmányi munka, a tanulói
magatartás, tanulói
hiányzás drasztikusan negatív irányú változást mutat
• tanulási nehézségek, vagy a tanulási zavarok minél korábbi észlelése kölcsönös jelzése
az érintettek felé
• a felzárkóztatásra szoruló tanulóknál - a bemeneti mérések alapján - a tanulmányi munka
szervezésénél együttműködés kialakítása a kollégiumi oktatók, oktatók és osztályfőnökök
között
7.3. Szakmai gyakorlati munkahelyekkel való együttműködés
A hatályos szakképzési törvény alapján tanulóinknak több szakmában lehetősége nyílik arra, hogy
részt vegyenek a duális szakképzésben. Ezáltal megtapasztalják a valós gazdasági környezetet,
a munka világát, közvetlenül megismerhetik a munkafolyamatokat. Korszerű ismereteket
sajátíthatnak el. A tanulók életszerű körülmények között az adott szakma technikai,
technológiai fejlődését naprakészen követve sajátíthatják el a szakma fortélyait.
Személyes kapcsolatok kialakításával lehetőség nyílik arra, hogy a gyakorlati képző helyre
munkavállalóként térjenek vissza.
Az iskola és a gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködése, valamint az operatív
munkavégzés érdekében szükséges a rendszeres kapcsolattartás a gazdasági kamarák és a
gyakorló helyek között személyes megbeszélés, telefon, levél, elektronikus levél útján.
Az évente ismétlődő események (pl.: versenyszervezés, vizsgaszervezés, szintvizsga szervezés,
bemutatók, továbbképzések, gyakorlóhely látogatások stb.) eseti meghívókkal, kölcsönös
megkeresések alapján történnek.
A duális képzés szereplőivel való kapcsolattartás a szakképzési törvény előírásainak megfelelően
történik.

8. A program beválásának ellenőrzése
A program lényeges elemei bekerülnek az intézmény Szakmai Programjába, így megvalósítása,
folyamatos működtetése az éves Munkaterven keresztül lehetséges. A Munkatervben rögzített
feladatokat az Igazgató által delegált személy (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösségvezető, oktató) hivatott ellenőrizni a megvalósulás pillanatában. Az év végi értékelő
Beszámolóban rögzítésre kerül a program megvalósulásának minden mozzanata, nehézségei,
esetlegesen szükséges korrekciói.
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