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Preambulum
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti
étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni.” (Szent-Györgyi Albert)
Az ember sokféle szerepet megtestesítő aktív lény, akinek szerepei betöltéséhez sokféle
tudással kell rendelkeznie annak érdekében, hogy részt vehessen a társadalom működésében.
E tudás megszerzéséhez a mai elvárásokat figyelembe véve sokszor nem elég a korábbi,
megszokott, hagyományos modell szerinti oktatási-nevelési intézményekben megszerzett
ismeret.
A köznevelés mai rendszere megadja a lehetőséget a tudás megszerzésére az élethosszig
tanulás, ez e-learning, a kompetenciafejlesztés eszközeivel, segítve ezzel mindazokat, akiknek
a munkaerő-piac igényeihez való megfeleléshez tanulásra, új ismeretek, szakmák elsajátítására
van szükségük, vagy akik megkezdett tanulmányaikat személyes okaik miatt nem tudták
folytatni az általuk eredetileg választott intézményben. A már nem tanköteles korú tanulók
motiválása a tanulás szempontjából akkor lehet eredményes, ha az iskola, a program épít a
korábban megszerzett ismeretekre, élet- és munkatapasztalatokra.
Iskolánk lehetőséget ad a fentebb körülhatárolt körbe tartozók, a tanköteles korból kilépők
számára is, hogy újabb ismereteket, szakképesítést szerezzenek.
A szakmák elsajátítása mellett lehetőséget ad a magasabb szintű iskolai és szakmai
tanulmányok
folytatására,
közismereti
tartalmak
megszerzésére,
bővítésére,
kompetenciafejlesztésre.
Intézményünk feladatának érzi, hogy olyan oktatási és képzési programokat kínáljon, amelyek
megnövelik tanulóink elhelyezkedési esélyeit a munkaerőpiacon, valamint hogy a
munkanélküliségtől veszélyeztetve megerősíthessék munkahelyeiken pozícióikat.
Mindezek mellett intézményünk képzési profilja lehető teszi mindazon tanulók számára, akik
arra alkalmasak és késztetést éreznek, a felsőoktatásba történő belépésre jelentkezést, a
felsőfokú tanulmányok folytatását.
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I.1. Az intézmény működése
Az intézmény neve:
OM-azonosítója:

Fókusz Gimnázium,
Intézmény
201400

Szakképző

Iskola

és

Felnőttképző

Az alapító neve:

Fókusz Oktató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Alapítás dátuma:
2010. május 13
A fenntartó székhelye:
3525 Miskolc, Kazinczy u. 4-6.
Cégjegyzék száma:
05-09-019748
A cégbejegyzésének dátuma: 2010. május 13.
Székhelye:
Típusa:

3525 Miskolc, Görgey Artúr utca 5.
Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény

Az oktatás munkarendje:

nappali, esti, levelező

Az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. pontja szerint a feladatellátási helyeken:
-

gimnáziumi nevelés-oktatás
szakgimnáziumi nevelés-oktatás
szakközépiskolai nevelés-oktatás
szakközépiskolában folyó kétéves érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés
általános iskolai nevelés-oktatás – kizárólag felnőttoktatás keretében a levelező munkarend
szerint 5-8. évfolyamokon
felnőttoktatás
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,

Az iskola székhelyén és telephelyén engedélyezett létszámokat, illetve oktatható szakmák
naprakész teljes listáját a hatályos Alapító Okirat tartalmazza.
I.2. Az iskola pedagógiai programjának alapját képező jogszabályok, dokumentumok
A felsorolás a 2018. május 15. napján előírásokat tartalmazó, a köznevelési intézményekre
legfontosabb jogszabályokat tartalmazza.
-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (R.)
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.
4.) Korm. rendelet (NAT)
5

Fókusz Gimnázium, Szakképző
Felnőttképző Intézmény
OM: 201400

-

-

Iskola

és

Pedagógiai Program
2018

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.)
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
41/2013. (V. 28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és
vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezéséről
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V.24.) OM rendelet
315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM-rendelet
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet
A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet

I.3. A Fókusz Gimnázium, Szakképző Iskola és Felnőttképző Intézmény képzési
szerkezete
Bemeneti követelmény (képzési típusonként):
Alacsony képzettségűek
8. illetve 10. osztályos végzettség
Érettségi
↓
Általános középiskolai képzés,
OKJ-szerinti szakképzés
(1 éves; 2 éves időtartam)
↓
Érettségi, OKJ szakmai vizsga
↓
↓
↓
Felsőoktatás További szakma elsajátítása
Munkába állás
Alapfeladatában ellátott tevékenységek leírása:
Nappali rendszerű iskolai oktatásban
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 11. § (1) bekezdése szerint:
Gimnáziumi oktatásban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12. § (1) bekezdése szerint:
Szakgimnáziumi oktatásban: szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez
kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra,
szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy
középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás is folyik.
A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához
tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. A szakgimnáziumban a
szakképzésről szóló törvény szerint kizárólag a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó
szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítés is folyik. (A szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 22.§ (3) bekezdése szerint.)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 13.§ (1) bekezdése szerint:
Szakközépiskolai oktatás folyik három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges
közismereti képzés és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési
évfolyammal, további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyammal.
Szakközépiskolai oktatás folyik kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatást a szakképzési
évfolyamokon. (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 22.§ (7) bekezdése
szerint.)
Felnőttoktatás keretében, nappali, esti és levelező oktatás munkarendje szerint:
Általános iskolai oktatás-nevelésben öt-nyolc évfolyamon
követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik.

országosan

egységes

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 11. § (1) bekezdése szerint:
Gimnáziumi oktatásban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12. § (1) bekezdése szerint:
Szakgimnáziumi oktatásban: szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez
kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra,
szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy
középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás is folyik.
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A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához
tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. A szakgimnáziumban a
szakképzésről szóló törvény szerint kizárólag a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó
szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítés is folyik. (A szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 22.§ (3) bekezdése szerint.)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 13.§ (1) bekezdése szerint:
Szakközépiskolai oktatás folyik három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges
közismereti képzés és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési
évfolyammal, további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyammal.
Szakközépiskolai oktatás folyik kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatást a
szakképzési évfolyamokon. (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 22.§ (7)
bekezdése szerint.)
Az intézmény a szakképzési tevékenysége során ellátja a vizsgáztatási feladatokat.
Az intézmény felnőttképzési tevékenységet folytat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
Törvényben meghatározottak szerint, melynek során ellátja a képzési és vizsgáztatási feladatokat.
A meghatározott szakképesítések körében felnőttképzési tevékenysége során általános iskolai
felzárkóztató képzést folytat 5-8. évfolyamig. Ebben ellátja az előírt vizsgáztatási feladatokat.
Képzéseinkről
Szakközépiskolai képzés; szakképző évfolyamok:
Szakmai vizsgára felkészítő, kizárólag szakképző évfolyamokat jelent. Olyan tanulók
jelentkezhetnek, akik teljesítették a tankötelezettségüket. A jelentkezés alsó korhatára a
betöltött 16. életév, és befejezett 8. általános iskolai végzettség
Érettségit adó képzés:
Mivel egyre több a csak érettségi után megszerezhető szakma, s a középiskolai végzettséggel nem
rendelkezők egy része csak felnőttkorban tudja pótolni hiányait, ezért számukra is lehetővé kell tenni
az új szakmák elsajátításának alapfeltételeit jelentő érettségi megszerzését.
Ezért folytatunk gimnáziumi képzést esti tagozaton.
A jelentkező felnőttek felmenő rendszerben a 9-12. osztályba jelentkezhetnek, melynek képzési
struktúrája: az általános műveltség kiterjesztése és elmélyítése, a magasabb műveltség
megszerzésének megalapozása, az érettségi vizsgára és a munkába állásra, illetve a felsőfokú
tanulmányok megkezdésére, illetve a szakmai vizsgákra való felkészítés.
A képzés 4, illetve feltételek megléte esetén 2 évig tart.
Egyéni kérelem alapján lehetőséget biztosítunk arra, hogy két év alatt érettségit szerezzenek
tanulóink: a képzés első évében a középiskola 9-10. évfolyamának, a képzés második évében a
középiskola 11-12. évfolyamának anyagát sajátítják el diákjaink.
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A képzés befejezésével a tanulók gimnáziumi érettségi bizonyítványt kapnak, mely lehetőséget
ad nekik az Országos Képzési Jegyzékben érettségihez kötött szakmák megkezdéséhez, illetve
a felsőoktatási intézménybe való jelentkezéshez.
Intézményünk a gimnáziumi és a szakgimnáziumi feladatellátásban a tizenegyediktizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló - választása szerint
- mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. A
szakgimnáziumi képzésben biztosítjuk, hogy a tanuló képzési ágazatának megfelelő
ágazati/ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni. A
szakközépiskolai feladatellátásunk esetében az érettségi vizsgára felkészítő évfolyamokon a
kötelező közismereti vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló a középszintű érettségi vizsgára
fel tudjon készülni. A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a gimnáziumban három,
szakgimnáziumban kettő vizsgatárgyból biztosítjuk a középszintű vizsgára történő felkészülést.
A gimnáziumi képzésben az előírt két, a szakgimnáziumi képzésben az ágazati és ágazaton
kívüli szakmai vizsgatárgyon kívül legalább egy vizsgatárgyból a helyi tantervben
meghatározottak szerint lehetővé tesszük az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést.
Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés feladatát a jelentkező igény alapján,
megállapodás alapján oldjuk meg.
A felnőttoktatásban az oktatást –a jelentkező igények szerint - megszervezzük a nappali
oktatás munkarendje, esti, levelező munkarend szerint.
Gimnáziumban a nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezzük meg az
oktatást, akik nem kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt.
Szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatást azok számára
szervezzük meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel.
A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák száma a
kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai
foglalkozások legalább kilencven százalékát eléri.
Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák száma kerettantervben a
nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven
százalékát, levelező oktatás esetében legalább tíz százalékát eléri.
A szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett tanulók számára lehetőséget
biztosítunk továbbtanulni érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon.
Érettségire épülő szakképzés; szakképző évfolyamok:
Szakmai vizsgára felkészítő, kizárólag szakképző évfolyamokra olyan tanulók jelentkezhetnek,
akik az előírt végzettséggel rendelkeznek.
5 – 8. osztályos általános iskolai felzárkóztató program, vizsgáztatás
Célcsoport az általános iskola befejezett 4. osztályával rendelkező 16. életévüket betöltött
felnőttek, munkanélküli és inaktív személyek. Az intézmény teljes általános iskolát szervez a
felnőttoktatásban, de a bekapcsolódás a felnőttképzésben az 5-8 évfolyamra ad lehetőséget.
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Esetükben a feladatunk a felnőttek képzésbe történő bevonásának elősegítése motiválással, az
általános műveltség alapismeret anyagának elsajátíttatásával, készségek, képességek
fejlesztésével, melynek birtokában képessé válnak a szakképzés bemeneti kompetenciáinak
teljesítésére, az önálló tanulásra.
A hatékony és önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése
révén a képzésben résztvevők felkészítése a munkaerő-piacra való kijutáshoz a munkaerőpiaci-, álláskeresési- és kommunikációs alapismeretek elsajátítása révén.
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A/1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai
1.1.

Pedagógiai alapelvek

A XXI. századba belépve új kihívásokkal kell szembenéznünk. A jövő generációt oktató–
nevelő intézményünk tanárai, tanulói és a partnerek –elsősorban a munkaerőpiac számára
fogalmazza meg a tevékenységét meghatározó legfontosabb értékeket, célokat és feladatokat,
hogy ezek a mindennapi munkában is irányt mutassanak.
Életünk és környezetünk megváltozott, a jövőkép meghatározója a változás állandósága. A mai
társadalmakban a változás útja a tanulás, és ez nem öncélú, hanem a napi tapasztalatokkal együtt
az életünk megismerésének és megértésének eszköze és az öröm forrása. Új tulajdonságokra
van szükségünk, megtartva mindazt, ami múltunkból a jövőt orientáló erő és érték.
A megszerzett képesítések gyorsan elavulnak, a mai fiatalok a meghosszabbodott életkor miatt
sokáig munkavállalók lesznek. A változásokhoz a megszerzett széles bázisú általános és
szakmai műveltséggel, az állandó tanulás készségével, motivációjával és képességével
rendelkező ember tud csak alkalmazkodni. Mindehhez szükséges az egyén részéről az
önállóság, a kreativitás és innováció, a teljesítő – és cselekvőképesség, hogy megszerzett
ismereteit megváltozott körülmények között is képes legyen alkalmazni és kiegészíteni, a
folyamatos önképzés és szakmai fejlődés igénye valamint a mobilitás és kockázatvállalás
tulajdonságai.
Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az egyes ember saját maga életének alakítója. Az életen át tartó
személyes útkeresés önismeretet, önbizalmat, reális jövőképet, a tervezés és rendszerben
gondolkodás képességét igényli.
A gazdasági – társadalmi életviszonyok gyors változásával az életvitel hagyományos formái
átalakultak és egyes elemei értékvesztetté válnak. Mindennapjainkat meghatározza a
globalizáció, a multinacionális vállalatok szerepe és az általuk közvetített életforma, a
multikulturális kihívások a film, az irodalom, a képzőművészet és az élet minden területén, az
információk mennyiségi robbanása. Az életmóddal kapcsolatos alternatívák közül a helyes
választás: az élet és az egészség igenlése és mindezt veszélyeztető magatartások elutasítása, a
család és a barátság fontossága és megtartásáért cselekvő akarat, az erkölcs, az igényesség és
az ízlés mindennapi érzelmi életünk gazdagítása.
KIEMELT ALAPELVEINK:
A magasabb szintű használható tudás elsajátíttatása érdekében törekednünk kell arra, hogy a
tanulókat gyakorlatorientáltan oktassuk, hogy szakképesítésük megszerzése után
megfeleljenek a munkaerő-piaci igényeknek.
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A gyakorlati tudás megszerzésének alapját a kompetencia alapú fejlesztés képezi. Ennek során
meg kell határozni, hogy mit csinál a tanuló a képzés során, milyen tanulói tevékenységek
és munkaformák megszervezése szükséges.
Legyünk képesek érdeklődni, és együtt érezni más magatartások, életformák, szociális
helyzetek, meggyőződések iránt, legyünk képesek megbecsülni mások teljesítményét és a
tolerancia határozza meg viszonyunkat minden az átlagostól különbözőhöz.
 A másságot és másokat akkor érthetjük meg, ha tudatában vagyunk saját nemzeti
identitásunkkal és helyünkkel, szerepünkkel Európában és a világban.


Fel kell vállalnunk, hogy társadalomban élünk és egy állam polgárai vagyunk, a demokrácia
aktív részvételt ró ránk országunk, régiónk, de mindenekelőtt közvetlen környezetünk és
közösségünk problémáinak megoldásában. Mindez csak az együttműködés képessége, az
egyéni és közösségi érdekek összhangja alapján lehetséges.



A korszerű, sok eszközt és energiát igénylő élet miatt a jövő a környezettudatos magatartást,
felelősséget a Föld globális problémái iránt, de mindenekelőtt a természeti környezet
megóvásának gyakorlatát várja tőlünk a mindennapi életben.



Legyünk nyitottak a szakmai és társadalmi életben zajló változásokra, alakítsunk ki minél
több kapcsolatot más intézményekkel, hogy velük együttműködve hatékonyabban és
eredményesebben érhessük el céljainkat.

1.2.

Az iskolában folyó nevelő – oktató munka pedagógiai céljai

Konkrét feladataink:
 A tanköteles koron kívüli tanulók általános műveltségét megalapozó, érettségi vizsgára
való felkészítése
 A tankötelezettségi korhatárt betöltött, az általános iskolai végzettséggel nem
rendelkező felnőttek képzésbe történő bevonásának elősegítése motiválással, az
általános műveltség alapismeret anyagának elsajátíttatásával, készségek, képességek
fejlesztésével, melynek birtokában képessé válnak a szakképzés bemeneti
kompetenciáinak teljesítésére, az önálló tanulásra.
 Középszintű érettségi vizsga szervezése és lebonyolítása.
 Az általánosan művelő szakasz befejezése után a munkaerő-piac igényeinek megfelelő
szakképzés.
A legfontosabb céljaink:
Iskolánk oktatásának legfőbb feladata a belépők hozott tudásához igazodó, az egyén
élethelyzetének megfelelő, a szakmatanulást/szakmaváltást elősegítő, differenciált oktatási
rendszer kialakítása, működtetése.
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Kiemelt feladat az általános és széles kitekintésű alapműveltség biztosítása minden tanulónk
számára, az egyetemes emberi és nemzeti értékeket fontosnak tartó személyiség alakítása, aki
testi és lelki egészsége érdekében cselekszik, társas kapcsolataiban igényes, és
mindennapjaiban a konstruktív életvezetés elveit követi.
A megvalósuló általános középiskolai és szakmai oktatás minden részeleme szerves egységet
alkot, és az egyéni képességek fejlesztésével biztosítja tanulóink céljainak elérését.
A szakmai oktatás megteremti a tudásnak és a készségeknek azt a bázisát, amelyek birtokában
a tanuló az ismeretelsajátítás körülményeitől eltérő környezetben is tudását és képességeit
felhasználva cselekszik, mert rendelkezik az interpoláció képességével.
Olyan munkavállalói kompetenciák erősítése és fejlesztése, amelyek földrajzi helyzettől
függetlenül lehetőséget biztosítanak az elsajátított szakma művelésére.
Az iskola a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő felkészültségű és a változásokhoz gyorsan
alkalmazkodó középfokú és felsőfokú szakembereket képez, akik alkalmassá válnak hatékony
szakmai munkavégzésre, és felkészültek az európai integrációs feladatok megoldására,
valamint a globalizációból adódó kihívások kezelésére.
Az információval való produktív és kreatív bánásmód elsajátítása elsődleges feladat, valamint,
hogy középfokú és felsőfokú tanulmányai befejeztével, az átképzések, a továbbképzések során
is megérti és elfogadja az egész életen át tartó tanulás fontosságát és szerepét.
1.3.

Az iskolában folyó nevelő – oktató munka feladatai

Az iskola jellegéből adódóan hagyományos nevelőmunkáról nem beszélhetünk, hiszen
tanulóink többsége életkora folytán kialakult személyiséggel, adott társadalmi státusszal lépbe
az intézménybe.
A heterogén élethelyzetű és élettapasztalatú tanulók csupán abban egységesek, hogy önálló
elhatározásból, önként vállalják a tanulói státuszt – így nevelő tevékenységünk erre építkezik.
Az iskola a naprakész ismeretek tanításával, illetve a szakmai képzés kiterjesztésével biztosítja
az általános középfokú végzettség elérését, a szakmai bizonyítvány megszerzését.
A képzés tartalma mindenkor a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő tartalommal, az
érvényes OKJ szerinti tartalmak és követelmények szerint jelenik meg.
Célunk olyan képzett, a folyamatos tájékozódásra és szakmai önművelődésre képes
szakemberek nevelése, akik elméleti és gyakorlati felkészültségük révén sokrétű tevékenység
végzésére alkalmasak, illetve képesekké vállnak magasabb szintű ismeretek elsajátítására,
felsőfokú tanulmányok folytatására.
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E cél elérése érdekében a képzés feladata, hogy a tanulókat az elérhető legmodernebb eszközök
igénybevételével olyan ismeretek birtokába juttassa, amelyekkel bármely területen megállják a
helyüket, ezáltal a mai körülményeknek megfelelően konvertálható munkaerővé válnak.
1.4.

Az iskolában folyó nevelő – oktató munka pedagógiai eszközei, eljárásai

Az iskola oktatási- nevelési programjainak céljai, megfogalmazott elvárásai csak a mindennapi
munkában helyesen megválasztott, következetesen alkalmazott és a célok megvalósítására
alkalmas eszközök és módszerek használatával valósíthatók meg. Célunk, hogy:
 Fejlesszük a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességeket, az írott,
beszélt és képi kommunikáció legfontosabb elemeit, a szabatos és világos érvelést és
önkifejezést.
 A tanulóknak a passzív befogadó attitűd kialakulásának elkerülése és a manipulációk elleni
védekezés céljából meg kell tanulniuk a feléjük irányuló kommunikáció kritikai
szemlélését, elemzését, értelmezését.


Minden tantárgyban a helyes nyelvhasználatra, a szókincs gazdagítására kell törekedni a
nemzeti identitás megteremtése érdekében is.



A képzésben résztvevőknek alkalmassá kell válniuk a realitás megfigyelésére, a gondolatok
és fogalmak elemzésére, valamint azok összerendezésére, a racionális gondolatmenet
kialakítására. Fontos a logikus összefüggésekben, rendszerben való gondolkodás, a
különböző információk között eligazodás képessége, a lényeges és a járulékos közötti
különbségtétel.



Tanulóinknak képessé kell válniuk az egész világra kiterjedő információáramlásba való
bekapcsolódásra, a legújabb információszerzési, feldolgozási és átadási technikák
használatára.



Szorgalmazzuk a tanulói aktivitást, tág teret adunk az egyéni munkamódszereknek, és
hozzásegítjük a tanulót egyéni tanulási stratégia kialakításához, valamint tanulási,
tájékozódási módszerek megtanulásához.



Az interpolációs képességek kialakítása csak tanulói aktivitással lehetséges. Ez a tanulás
állandó gyakorlás, probléma felismerés és megoldáskeresés, folytonos önként vállalt
aktivitás. Az elvégzett tevékenységek értékelése a kapott feladatok megvalósításának módja
és színvonala, a kérdésekre adott válaszok minősége szerint történik. Amit a jövő követel,
az a teljesítmény tanúsítványa.



Pontos, fegyelmezett, kitartó, önálló munkára, feladatai elvégzésének megszervezésére és
munkája ellenőrzésére szoktatjuk a tanulókat - akár egyedül, akár csoportban dolgoznak -,
az autonómia és a felelősségtudat kialakítása érdekében.
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 Fontos a felelős társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári létre felkészítés, a
természeti és mesterséges környezet felelős használata, a gyakorlati életben felmerülő
kérdésekre is választ találni, és a különböző élethelyzetekben a tudásra épülő önálló
vélemény kialakítására törekedni.
 A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kap az önismeret - az erős és gyenge
pontok felismerése, a fejlett és reális önértékelés, az önbizalom erősítése gyakori pozitív
megerősítéssel, a kezdeményező és vállalkozó készségek, az ítélőképesség, az erkölcsi és
esztétikai érzékenység, az érzelmi intelligencia kialakítása.
A/2. Kulcskompetenciák fejlesztése
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van abban,
hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.(202/2007. (VII. 31.) Kormányrendelet alapján). Mindegyik
egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú
társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi
cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.
Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek
támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a
kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát.
A műveltségterületek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik
meg. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például
a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a
kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése.
KULCSKOMPETENCIÁK
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős
tevékenységekben.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél
fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció
feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a
tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi
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szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a
kommunikáció változásainak ismeretét külön-féle helyzetekben. Az egyén rendelkezik azzal a
képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni
tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja. Képes
megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és
feldolgozni.
A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az
esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét.
Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat
jelentőségét.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális
tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős
tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak,
valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét.
Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és
változatosságának az ismerete is.
Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek
megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást,
értést és alkotást az egyéni igényeknek megfelelően.
Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész
életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is.
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A
kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint
az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek
alkalmazására.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és struktúrák,
az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a matematikai
fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a matematika
választ adhat.
A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy
alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a
problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni
tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a
matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a megfelelő
segédeszközöket.
A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy
a dolgok logikus okát és érvényességét keressük.
Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban
lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s
irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése
érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában
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foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a
fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető
tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek
emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete.
Ezeknek az ismereteknek a birtokában az egyén megérti a tudományos elméletek szerepét a
társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait
és kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel,
kultúrával stb. kapcsolatosan).
A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani
természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő
problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák,
berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása
során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a
természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az
áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben.
Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan,
és globális vonatkozásokban egyaránt.
A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti
érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja –
különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre
és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban.
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information
Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a
kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul:
információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje;
továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A digitális kompetencia a természetnek, az IST szerepének és lehetőségeinek értését, alapos
ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában foglalja a
főbb számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok,
információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján
történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az
együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti
az IST a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és
megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó
etikai elveket.
A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását,
a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a
komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata,
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valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST alkalmazása a
kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.
Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az
interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti
továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és
hálózatokban való részvétel.
A hatékony, önálló tanulás
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő
ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről
és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse
saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes
legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást.
A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás,
számolás, valamint az IST- eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása,
feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási
stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint
a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a
közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, saját munkája értékelésére és
szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére.
A pozitív attitűd, tanulási iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához
elengedhetetlen, hogy korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási
lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzuk.
Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári
kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti
elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az
egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre
sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az
állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális
egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott
meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen
a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése.
Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a
megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető
koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és
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társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás és az európai
identitás kapcsolatának a megértése.
E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk
kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a stressz és a
frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök vonatkozásában az
együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Idetartozik még a társadalmigazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség elismerése.
Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra
való törekvés.
Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári
jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a
nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai
és nemzetközi szinten alkalmazzák.
A kompetencia magában foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az európai és a
világtörténelem fő eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai
mozgalmak céljainak, értékeinek és politikáinak az ismeretét.
Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az
ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása is.
Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony
együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás
és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken – a helyi
szinttől a nemzeti és európai szintig – hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a
döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján.
A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és
a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését.
Magában foglalja a településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az Európához való
tartozást, a részvétel iránti nyitottságot a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén,
valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek
elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítását (pl. a demokratikus elvek tiszteletben
tartása). Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és
kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek, magánéletének a
tiszteletét is jelenti.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben, a
munkahelyén is abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a
kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és
hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a
gazdasági tevékenységek során van szükség.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
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A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez
illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság
működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban. Az
egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel is.
Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés,
delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és
vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés.
A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és
társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő motivációt
és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös és/vagy munkával kapcsolatos
célok vagy törekvések.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai
és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban
elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét, a
népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Idetartozik Európa (az európai
országok, nemzetek és kisebbségek) kulturális és nyelvi sokféleségének a megőrzésére irányuló
igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött
szerepének a megértése.
Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások
elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő
gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása
A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai
érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti
a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való
részvétel révén gazdagítsuk önismeretünket, emberi viszonyainkat, eligazodjunk a világban.

A/3. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Az iskola pedagógiai munkájának egyik alapvető célja a tanulók személyiségének minél
teljesebb kibontakoztatása. A nevelési folyamat eszköz, amely áthatja az oktatás teljes
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rendszerét, személyiségformáló erővel hat. E folyamat egyik sarkalatos pontja az
értékközvetítés, amely közösségfejlesztő és individuális fejlesztő funkciót tölt be. A
személyiségfejlesztés alapvető feladata a személyiség ösztönző funkciójának fejlesztése, a
magasrendű szükségletrendszerek kialakítása, az értékközvetítés, amely az iskolában a nevelés
és oktatás együttes hatásával valósulhat meg.
Az iskolai nevelés szinte beleágyazódik a képzésben résztvevők tevékenységének folyamatába,
az egyén konstruktív életvezetésére irányul, s új, fejlesztő jellegű magatartásformák, kiépítését
célozza meg.
Minden feladat magatartási követelményeket tartalmaz, a nevelő hatás indirekt módon
érvényesül.
Feladatrendszerünk szabályozza az iskolai interakciós folyamatot is, így fejlődik a kölcsönös
értékelés, a kölcsönös példaadás, a követelés, az ellenőrzés képessége is.
A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kipróbáló
öntapasztalás folyamata is, amelyben arra építünk, ami a személyiségben adott. Az ismeretek
és az értékek közvetítése csak a személyiség kibontakoztatásával párhuzamosan történhet.
A személyiségfejlesztés kiemelt területei:


Széles tevékenységkínálat, változatos pedagógiai módszerek, személyiségfejlesztő
oktatás az élményszerzés örömének nyújtásával.



A konstruktív szokások kialakítása (olvasás, munka, kulturált szórakozás stb.).



A pedagógus hatékony modellközvetítő szerepe, mint a személyiségformálás egyik
legfontosabb eszköze.



A tanár pedagógiai tevékenységével fejleszti a tanulók motivációs bázisát, törekszik az
intellektuális tevékenység megszerettetésére, a permanens önképzés szükségletének
kialakítására.



Törekszik a családi szocializációban mutatkozó hiányok pótlására: a morális
magatartás, a társas viselkedési normák elsajátítására, a viselkedési készlet
gyarapítására, a segítő, karitatív, egymást tisztelő, empátiás magatartás kiépítésére, az
illemszabályok betartására.



Lehetőség biztosítás a kreatív kezdeményezéseknek, sokoldalúan felkészíti tanulóit a
teljesítményhelyzetekhez való alkalmazkodásra (tehetséggondozó szakkörök,
tanulmányi versenyek).



Hangsúlyok az önismeret-fejlesztésre (önismereti órák, osztályfőnöki órák, iskolán
kívüli lehetőségek formájában). Segíti a lelki egészség harmóniáját.
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A helyes tanulási szokások megismerése, az eredményes tanulási technikák
megerősítése.



A tanórai tevékenységen túl az intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelés fejlesztésére
lehetőséget nyújt a különböző szakkörök működtetésével, a színvonalas iskolai
ünnepélyekkel.



Minden területen fejleszti a hatékony kommunikációt, a véleményalkotást, a
döntéshozatal, a problémamegoldás, a magabiztosság képességeinek gyakorlását
szóbeli feleletek, versenyek, vitakörök, diák-önkormányzati feladatok.



Elősegíti a személyiség jövőképének, pályaorientációjának fejlődését a szakmai
karrierépítés.



Hazaszeretetre, a kulturális értékek megbecsülésére, értékóvó magatartásra, a természet
megvédésére nevel.



Fejleszti az önkormányzati és a közösségi érzést. Erősíti a közösség tagjaként
véleményalkotást, a közösség képviseletét.



Pedagógiai módszereivel segíti a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat,
szükség esetén egyéni haladási ütemet dolgoz ki.

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli
tevékenységek segítik:
a) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.
A tanulás segítése, az érettségi, szakmai vizsgára való sikeres felkészülés során a gyenge
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére fejlesztő
órákat tartunk. További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a
felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején
az iskola nevelőtestülete dönt.
b) Versenyek, vetélkedők.
A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre felkészítjük,
különösen is a szakmai képzéseinkben résztvevők esetében. A versenyek, vetélkedők
megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a szaktanárok
végzik.
c) Tanulmányi kirándulások.
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Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást
szervezhetnek.

d) Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások:
 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon
tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is
jár – önkéntes.
e) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.
 A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógéptermek, stb.) a
tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
f) Hit- és vallásoktatás.
 Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató
tevékenységétől függetlenül – hit-és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és
vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.
A/4. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Az intézményünkben a közösségfejlesztés elvei, eljárásai is sajátosak. A felnőttek kialakult énképpel rendelkeznek, a közösségi élet számukra nagyobb alkalmazkodást igényel. Ugyanakkor
fontos, hogy a korábbi szocializáció hiányosságaira, nehézségeire is reagáljunk, mivel a
munkaerőpiacon is közösségben kell a helyüket megállni. A személyiségfejlesztés és közösségi
emberekké válás követelményének egyszerre kell megfelelni, ami a tanárok felé is többlet
elvárásokat hoz.
Az iskolai nevelés legfőbb célja az egyén minél szélesebb körben történő fejlesztése,
felkészítése az életre. Az egyén fejlődése azonban szorosan összefügg és nem választható el a
közösségtől, a közösségi nevelésről.
Véleményünk szerint közösség csak ott jöhet létre, ahol vannak olyan reális célok, amelyek a
közösség minden tagjára (diák, szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítők) hatnak, ahol a
közösség érdekében gondolkodnak, tevékenykednek és a közösséggel jól kiépített értékrend
alapján, kommunikációs rendszerben működnek. A jól kooperáló közösség a fejlődés keretét
biztosítja.
Közösségfejlesztésünk elvei:
A világos, teljesíthető követelmények a védettség megteremtésének alapjai.
A közösség stílusát meghatározza a hangnem, a beszédstílus, az egyén önuralma.
A közösségen belüli függőségi viszonyok kifejlesztik a vezetni- és alkalmazkodni tudást.
Arra törekszünk, hogy tanulóink:
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Elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek elvezetnek a szűkebb és tágabb közösségek
értékrendjének megismeréséhez, megbecsüléséhez és az azokhoz való
alkalmazkodáshoz.
Megismerjék népünk, nemzetünk kulturális örökségének sajátosságait, hagyományait,
szokásait, értékeit.
Megismerjék és életük minden területén gyakorolják a társas együttélés azon szabályait,
amelyek elengedhetetlenek a harmonikus emberi kapcsolatok kialakításához.
Nyitottak legyenek a másik személy elfogadásában.
Érzékenyek legyenek a környezetük állapota iránt, viselkedésükben a károk
megelőzésére való törekvés legyen a meghatározó.
Váljanak képessé az önellenőrzésre, egymás segítésére, az önzetlen együttműködésre.
Kommunikációjuk középpontjában az erkölcsös viselkedés és véleményformálás, a
kulturált kifejezés, az érvek kifejtésének és megvédésének a képessége álljon.
A gyorsan változó technikai- információs rendszerben eligazodjanak, kritikai módon
hasznosítsák az e folyamatban szerzett ismereteiket.

Az osztályközösség szerepe a közösség formálásában
A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, morális
tényezőkön túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek.
Az osztályközösség a középiskolában mára sok alapismerettel, szokással, szemléletmóddal
rendelkező tanulók közössége, ahol a meglévő életszemléletet kell formálni és
továbbfejleszteni. Ebben nagy a szerepe a közösségnek, a kortársak egymásra hatásának. Mivel
a tanuló idejének nagy részét tölti az osztályközösségben, nagyon meghatározó annak légköre,
szellemisége, hatása, a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszere, viselkedési formái.
Az osztályközösség feladatai:
 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,
 az egyéni értékek felismerése,
 egymás tiszteletben tartása,
 egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban,
 a másság elfogadása, tolerancia,
 társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,
 mások gondjainak, nehézségeinek felismerése.
A közösségfejlesztés koordinátora az osztályfőnök
A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek, aki indirekt
és direkt irányítással a közösséget formálja. Különösen fontos a szerepe a problémák
felismerésében és azok keresésében. Szervező, irányító a tanulók, az osztályban tanító nevelők
és a családi ház között. Fontos a szerepe és tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja
bevonni, befolyásolni a tanuló támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és
a család. Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns
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eseteket, és találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket,
akik a probléma megoldásában segítségére lehetnek.

A/5 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje
A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és
kollektív jogait.
A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a
kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes
bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog.
A tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett
véleménynyilvánításra.
A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételét, jogaik gyakorlását a
diákönkormányzat működési rendje határozza meg.
„A tanulók, a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre
kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség
fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.”
Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart
kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola igazgatóját keresheti meg.
A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden
kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá
tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben.
Tanulóink intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét
részletesen iskolánk Házirendje szabályozza.
A/6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnök feladatai
A nevelőtestület minden tagjának feladata legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban
hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk tanulóit, a NAT, a kerettantervek, és a pedagógiai
program alapelvei, értékei, cél- és feladat rendszerének maradéktalan betartása és teljesítése,
szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát.
6.1.A pedagógusok feladatai
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Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az iskola vezetője felelős
ezért, hogy a mindenkori oktatási létszámnak megfelelően olyan módon hozza létre a
pedagógus munkaköröket és az adott munkakörökhöz olyan mértékben határozza meg az
oktatási nevelési általános működtetési feladatokat, hogy azok egymással, az oktatási
létszámmal egységes arányban legyenek és biztosítsák a meghatározott feladatok minőségi
megoldásának lehetőségét.
Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát,
eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített célok elérését biztosító feladatok
teljesítése.
A fentiekre a nevelőtestület minden tagját a kiadott törvény, a rendeletek, utasítások és az iskola
valamennyi vezetője kötelezheti, utasíthatja.
6.2.Az osztályfőnökök feladatai
 Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki.
 Munkáját az iskola nevelési és oktatási terve, valamint az iskolai munkaterv alapján
végzi.
 Munkáját előre megtervezi, és ezt írásban foglalkozási tervben rögzíti.
 Felelős vezetője az osztály közösségének. Feladata a tanulók személyiségének alapos,
sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása,
öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése.
 Együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, gyakorlati oktatókkal,
 Felelős osztálya rendjéért, tisztaságáért.
 Látogatja az osztálya tanítási óráit Észrevételeit megbeszéli az érintett nevelővel.
 Osztályozó értekezleten értékeli az osztálya helyzetét, tanulmányi helyzetét.
 Törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a
gyengébbek felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra.
 Segíti a pályaválasztási munkát.
 Elvégzi az ügyviteli, adminisztrációs teendőket, megírja az anyakönyveket, kitölti a
 bizonyítványokat. Felelős az osztálynapló rendes és folyamatos vezetéséért.
 Ellenőrzi, az igazolásokat.
 A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat ismerteti. az első
tanítási
 napon a tanulókkal.
 Bombariadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján tevékenykedik.
A/7. A kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendje
7.1 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek,
szociális hátrányok enyhítése

28

Fókusz Gimnázium, Szakképző
Felnőttképző Intézmény
OM: 201400

Iskola

és

Pedagógiai Program
2018

A gyors gazdasági-társadalmi változások sajnálatos módon gyakran indukálnak nemkívánatos
folyamatokat. Ezek a hagyományosan értelmezett pedagógiai módszerekhez képest igen
gyakran nagyfokú megújulást igényelnek a tanári munkában. Mind több tanuló családja kerül
olyan anyagi helyzetbe, amely egészséges testi-lelki fejlődését, tanulását gátolja. Tovább
súlyosbítja a helyzetet, hogy az érintettek igyekeznek eltitkolni nehézségeiket, ezért az őket
segíteni szándékozó pedagógusnak igen körültekintően és tapintatosan kell végeznie munkáját.
A gyakran hangsúlyos eltérést mutató szocializáltsággal rendelkező diákok iskolai találkozása
sokféle következménnyel jár.
Az iskolai követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától eltérően
szocializált tanulók összetalálkozása egy sor jellegzetes nehézséget hoz felszínre, amelyek
magatartászavarként is megjelennek a munkaerőpiacon messzire ható következményekkel a
tanulók képességére és lélektani fejlődésére.
A devianciára hajló „másság” kezelése, a tanuló „furcsa” viselkedése, az okok felismerése
nehéz feladattal állít szembe minden pedagógust.
Az esélyek kiegyenlítése, a hátrányok csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése
intézményünk célja.
Pedagógiai eszközök, módszerek, tevékenységek a beilleszkedési nehézségek feloldására:
Az iskola az alábbi megoldásokkal törekszik arra, hogy a problémás tanulók konstruktív
tevékenységek, véleménycserék, beszélgetések formájában vegyenek részt a kortárs interakciós
folyamatokban:





Egyéni motivációs bázisuk megismerésére építve igyekszünk sikerélményhez juttatni
tanulóinkat,
Szükség esetén tanulás-módszertani, tanulástechnikai segítség nyújtásával biztosítjuk
az előrehaladásban elmaradt tanulók felzárkózását,
speciális osztályfőnöki órákon személyiségfejlesztő tréningeken fejlesztjük
önértékelési, önismereti képességeiket,
A szakmai alkalmasságot megállapító szakorvosi vizsgálat

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló pedagógiai tevékenységek
A gazdaság átalakulásával kapcsolatban önhibáján kívül mind több tanuló kerül olyan anyagi
helyzetbe, mely egészséges testi fejlődését, zavartalan tanulását hátráltathatja. Az ilyen
helyzetbe került tanuló inkább eltitkolni igyekszik körülményeit, ezért körültekintő, tapintatos
pedagógiai feladat a veszélyeztetett és hátrányos szociális családi helyzetek, problémák okainak
felderítése és a megoldási lehetőségek számbavétele.
Az iskola életében fontos kérdés az esélyek kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a
társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítségre szorulók elsősorban az
alacsony jövedelműek, a munkanélküliek, valamint a szociális ellátásban részesülők köréből
kerülnek ki.
Szociális hátrányok két területen jelentkezhetnek:
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A család, illetve a tanuló rossz anyagi és egyéb körülményei,
A család, illetve a diák környezetének a tanulót valamilyen módon negatívan
befolyásoló mivolta.
A rossz anyagi körülmények orvoslására szolgálnak a jogszabályokban körülírt és
általánosságban csak „szociális hálóként” emlegetett intézkedések és lehetőségek. Ennek része
az iskolában működtetett természetbeni és pénzbeli ellátások rendszere, tandíj, térítési díjkedvezmény. Az ellátások és odaítélések legfontosabb szabályait az SZMSZ tartalmazza.
Eszközeink a feladat megoldására, a szociális hátránykompenzáció tevékenységire:
 a szociokulturális hátrányok enyhítése: tanácsadással, támogatási lehetőségek
megkeresése,
 felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről,
 tankönyvtámogatás,
 kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel,
 pályázatok figyelése,
 ösztönzés a különféle tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére,
 a tanulási folyamat tervezésében minden tanuló tényleges részvételének biztosítása
(csoport, páros, individuális munkaforma),
 személyes beszélgetésekkel a problémamegoldó képességek fejlődésének elősegítése,
 a közösségi munka területén az egyszemélyi megbízatás időnként gyakrabban
munkacsoporttal történő felváltása,
 az érintett tanulók érdek- és esély érvényesülésének elősegítése,
 biztatjuk a tanulókat a kulturált, hasznos szabadidős programokban való részvételre.
7.2. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
Az iskola – az eddigi tapasztalatok és gyakorlat alapján – az átlagos képességekkel rendelkező
tanulók felkészítését végzi.
Pedagógusi munkánkban azonban kiemelt figyelmet fordítunk az átlagon felüli
teljesítményekre, hiszen a tehetséggondozás létérdekünk.
A szakképesítésben kiemelkedő eredményre utaló tanulók esetében biztosítjuk a versenyeken
való megméretést.
Azok számára, akik felsőoktatásban kívánnak továbbtanulni, biztosítjuk a felkészüléshez a
többletórákat, ugyancsak az emelt szinten érettségizni szándékozók esetében a feladatsorok
begyakoroltatását, a szóbeli témakörök kidolgozását tanórán kívül tudjuk biztosítani.
A tanórai differenciálás is szolgálja a tehetség, képesség kibontakoztatását:
Ennek lehetőségei az:

egyéni foglalkozások

továbbképzés segítése

pályaválasztás segítése

szabadidős foglalkozások
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ECDL vizsgafelkészítők
az iskola eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
munkaerő-piaci ismeretek közvetítése
munkaerő-piacon való szereplés képességének kialakítása
viselkedéskultúra fejlesztése.

A/8. Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Az iskolai ifjúságvédelem célja, hogy:
- megelőzze, elhárítsa vagy enyhítse a tanulókra ható károsodásokat, amelyek
személyiségfejlődését megzavarják vagy gátolják,
- segítse azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak az ifjú
egyénileg és társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és
fejlesztéséhez.
Az ifjúságvédelem feladata:
A környezetből fakadó intenzív ártalmak, zavarok kiküszöbölése, enyhítése. Ennek
megvalósítása érdekében különböző tudományokat (pedagógia, pszichológia, jog,
szociálpolitika, szociálpszichológia stb.) szakmai tevékenységeket, intézménytípusokat
használ fel.
A veszélyeztetettség fogalma az iskolában:
Azok a tanulók veszélyeztetettek, akiknek személyiség-fejlődését nagy valószínűséggel
fenyegeti valamilyen károsodás. A károsodások az én fejlődésben, az erkölcsi
magatartásban, az értékorientációkban és az igényszintben, esetleg az aktivitás
vonatkozásában jelentkeznek, mint viselkedési és kedélyéleti zavarok: csökkent
teljesítőképesség, kriminális vagy neurotikus irányú fejlődésre való hajlam, és az egyén
személyiségét negatívan befolyásoló, gyakran a környezetét is bántó jelenség.
Mivel az ifjúságvédelem és a pedagógia elválaszthatatlan egységet alkot, az iskola célja,
hogy pedagógiai munkájának minden területén a prevenció gyakorlata érvényesüljön, s
vallja, hogy a megelőzés szempontjából fontos az olyan pszichés körülmények
biztosítása, amelyekben a tanulók jól érzik magukat.
A prevenciós munka eredményeként a tanuló képessé válik a társadalmilag el nem
fogadott jelenségekkel szembeni önvédelemre, a destruktivitás helyett az önfejlesztő,
építő magatartásformát választja.
Ifjúságvédelmi tevékenység
Helyzetelemzés
Az iskola ifjúságvédelmi munkájának egyik legjellemzőbb feladata: az egyéni
problémáját nehezen kezelő, érzékeny, elsősorban lelki gondokkal küzdő diákok segítése.
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A leggyakrabban előforduló pszichés problémák a következők:
- szorongások, félelmek,
- családi problémák,
- kortárskapcsolati konfliktusok,
- mentális gondok,
- lelki traumák,
- munkaerő-piaci konfliktusok, kudarcok
Pedagógiai tevékenységek
1. Információk nyújtása az iskola ifjúságvédelmi tevékenységéről, lehetőségekről, az iskolán
kívüli segítő szervezetekről, ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről: a tanulóknak igény
esetén a szülőknek, a pedagógusoknak.
Az iskola a következő külső segítő intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel tartja a
kapcsolatot az ifjúságvédelmi problémák vonatkozásában:
- POK
- egészségügyi szolgálat
- pszichológus
2. Folyamatos kapcsolattartás:
- az osztályfőnökkel,
- a szaktanárokkal,
- az iskolai orvossal
3. Kapcsolattartás a családdal:
- személyes beszélgetések,
- a család támogatásának megnyerése érdekében kapcsolatfelvétel a családdal
(esetünkben ez nem csak a szülőt jelenti, hanem a házastársat),
- igény esetén tanácsadások, programok szervezése.

4. Feltárás, megszüntetés:
 a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanuló problémáinak felismerése, feltárása, a
problémák okainak megkeresése (a családi, a tanulási, a szociális gondok
megszüntetésének lehetséges pedagógiai módszereit külön fejezet tartalmazza),
 segítségnyújtás (egyéni beszélgetések, családgondozás, tanórán kívüli foglalkozások,
külső segítők bevonása),
 krízishelyzetek kezelése (mentálhigiénés tanácsadás, iskolaorvos, szakellátó
intézmények).
5. Prevencióeszközei a szakirodalom szerint:
 személyiségfejlesztés, értékközvetítés,
 közösségfejlesztés,
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 beilleszkedéssel, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése,
 a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek.
 pedagógiai eljárások:
 folyamatos mentálhigiénés tanácsadások, egyéni, segítő beszélgetések, megfelelő
szakemberek bevonása,
 szükség esetén a család bevonása a probléma megoldásába,
 a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének figyelemmel
kísérése, tanulás módszertani ismeretek nyújtása,
 speciális közösségi foglalkozások (önismereti órák, konfliktuskezelési, szabadidős
foglakozások).
 egészségnevelő tevékenységek:
 Felvilágosító, megelőző munka, a családi életre nevelés, egészségügyi szűrővizsgálatok,
 kiemelten kezelt témák:
 A szenvedélybetegségek megelőzése (dohányzás, alkohol, drog) fontos feladat az
iskolai drogstratégia gyakorlati alkalmazása.
E területeken folyamatosan látunk el feladatot.
A/9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek
során történik:
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,
 a nívócsoportos oktatás,
 az egyéni foglalkozások,
 a felzárkóztató foglalkozások
 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata,
 tanulás irányítása, segítése.
Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás
A sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás szintén fontos szerepet kap a pedagógiai
koncepciónkban, ugyanakkor a felnőttoktatásban e területen ritkán találkozunk konkrét
feladatokkal. A fogyatékosság-specifikus odafigyelést természetesen megtesszük, abban az
esetben, ha ilyen irányú igény érkezik intézményünkhöz.
A felvételt, átvételt, ha az egyéb feltételeknek megfelel a tanuló, természetesen lehetővé
tesszük. Ezt követően az előírt óraszámokat a fejlesztésükhöz megadjuk, amennyiben a tanuló
nem zárkózik el ettől.
Írásbeli kérelemre, szakértői vélemény alapján, lehetőséget adunk az ott meghatározott
mentesítések, segédeszközök biztosítására. Az SNI tanulókkal kapcsolatos feladatokról a
melléklet tartalmaz részletes leírást.
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A/10. Felvételi, átvételi eljárásrend
10.1. Felvételi eljárásrend
Felvételi vizsgát az intézménybe nem szervezünk. A tanulók hozott eredményeik alapján
kerülhetnek be iskolánkba.
Átvétel esetén az azonos évfolyamra kerülésnél a tanult tantárgyak és az előrehaladás
egyezőségét megvizsgáljuk, illetve az eredmények alapján születik döntés.
Az azonos évfolyamra kerülésnél, ha a tananyagban lemaradás vagy hiány van, különbözeti
vizsga tehető, a tanuló döntése alapján. Ennek szabályozás a Tanulmányi vizsgáknál leírtak
szerint történik.
Iskolánk sem szóbeli sem írásbeli felvételi vizsgát nem tart. A tanulók hozott eredményeik
alapján kerülhetnek be iskolánkba. A gimnáziumi szakgimnáziumi, szakközépiskolában folyó
kétéves érettségi vizsgára felkészítő képzésben a beiratkozás feltétele a jogszabályok által előírt
bemeneti feltételek megléte.
Az 5 – 8. osztályos általános iskolai felzárkóztató programba az általános iskola befejezett 4.
osztályával rendelkező 16. életévüket betöltött felnőttek, munkanélküli és inaktív személyek
jelentkezhetnek.
Szakképző évfolyamokra az OKJ-ben meghatározott előfeltételek megléte szükséges.
Vizsgáljuk az előírt egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények megfelelését.
Amennyiben a jelentkező nem alkalmas, a felvételi kérelme elutasításra kerül.
A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat
a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik
(első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi
végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha az érettségi végzettség megszerzésére
az e bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.
A szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzésben csak iskolai
rendszerű képzésben államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló folytathatja tanulmányait.
Az OKJ-ban meghatározott körbe tartozó, érettségire épülő szakirányú szakképesítés
megszerzése céljából a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzésbe (vagy az
iskolarendszeren kívüli szakképzésbe) bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik a szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerinti szakirányú iskolai rendszerű
képzésben szerzett szakképesítéssel, az e szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett
legalább ötéves gyakorlattal és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával.
Az OKJ-s képzésekre az iskola által készített jelentkezési lapon jelentkezhet a tanuló, az
ügyfélszolgálaton.
A felvételről minden esetben az igazgató dönt.
10.1. Átvételi eljárásrend
Átvétel esetén az azonos évfolyamra kerülésnél a tanult tantárgyak és az előrehaladás
egyezőségét megvizsgáljuk, illetve az eredmények alapján születik döntés.
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Más intézményből történő átvétel, illetve az intézményen belüli szak változtatása – írásbeli
kérelem alapján- az alábbiak szerint történhet:
- különbözeti vizsgával
- türelmi idő biztosításával vagy
- évfolyamismétléssel
Az átvétel módjáról az intézmény vezetője dönt.
Az azonos évfolyamra kerülésnél, ha a tananyagban lemaradás vagy hiány van, különbözeti
vizsga tehető, a tanuló döntése alapján. Ha ezt nem kéri, vagy nem teljesíti a tanuló,
alacsonyabb évfolyamra kerülhet.
A/11. A tanulmányok alatti vizsga és az alkalmassági vizsga szabályai
A/11. A tanulmányok alatti vizsga
Alapelvek:
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell
megállapítani. (A felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsgák.)
A tanulmányok alatti vizsgák megszervezését, lebonyolítását szabályozását a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-72.§-ai alapján hajtjuk
végre.
Tanulmányok alatti vizsgát – ha nem független vizsgabizottság előtti vizsgáról van szó - abban
a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsgák esetén a tanuló benyújtott kérelmét az igazgató 5 munkanapon
belül elbírálja és határozatban közli a tanulóval/szülővel.
A tanulmányok alatti vizsgák típusai:
Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,
ha:
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) ha a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. Ettől eltér az intézményünkben alkalmazott eljárás, amely a Rendeletben
meghatározott kivételen alapszik:
Ha a tanuló számára engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
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Az intézményi eljárás szerint a tanuló erre vonatkozó kérelmére, az annak elbírálására nyitva
álló határidőben, az igazgató határozatot hoz. Határozata – pozitív elbírálás esetén - tartalmazza
az osztályozó vizsga letételének kötelezettségét is. Az osztályozó vizsgát egy-egy tanév
anyagából szervezzük meg a tanév végi osztályzat megállapításához. Osztályozó vizsgát az
iskola a tanítási év során bármikor szervezhet a tanév során két időszakban. Ennek konkrét
időpontját a tanév helyi rendjében rögzítjük, ugyanakkor igazodunk a félévi és tanévvégi
érdemjegyek megállapításához előírt időpontokhoz. Ettől eltérés lehetséges, speciális
helyzetekben, erre a jogszabály lehetőséget biztosít, azon belül, hogy a tanítási év lezárását
szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Az osztályozó vizsga szabályait a tanulmányok alatti vizsgák szabályzata tartalmazza.
Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írjuk elő a
különbözeti vizsga letételét. Iskolánk bármely évfolyamába belépő tanulók esetén, ha a helyi
tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves óraszámainak összege
kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő óraszám, a belépő tanulónak különbözeti
vizsgát kell tennie.
Amennyiben intézményünkbe érkezik olyan tanuló, akinek a továbbhaladásához szükséges a
különbözeti vizsga, lehetőséget biztosítunk erre, de a megfelelés feltétele a továbbhaladásnak.
A megfelelés tantárgyankénti értékelési rendszer alapján ítélhető meg.
Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. A különbözeti vizsga
tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény
vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot jelölünk ki, melyet a helyi
tanév rendjében évente konkretizálunk.
Az értékelés szempontjai az osztályozó vizsgára meghatározott szintekkel azonos.
Lebonyolítása a tanulmányok alatti vizsgára meghatározottak szerint történik.
Beszámoltató vizsga:
1-2 hónapos tananyagból, engedélyezett, igazolt hiányzás esetén, illetve előrehozott érettségi
vizsga előfeltételeként a május-júniusi tananyagból történik, intézményünkben nem jellemző
gyakorlat. Lebonyolítása a tanulmányok alatti vizsgára meghatározottak szerint történik.
Pótló vizsga:
A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki
fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik,
mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való
részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó
szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló
vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó
kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.

36

Fókusz Gimnázium, Szakképző
Felnőttképző Intézmény
OM: 201400

Iskola

és

Pedagógiai Program
2018

A pótló vizsga letétele mind az osztályozó, mind a különbözeti vizsgához kapcsolódhat.
Értékelési rendszere azonos az osztályozó vizsgára meghatározott szintekkel. Lebonyolítása a
tanulmányok alatti vizsgára meghatározottak szerint történik.
Javítóvizsga:
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A jogszabályba foglaltak szerint, a vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által
meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.
Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt
engedélyezte.
A felnőttoktatásban folyó képzés esetén az évfolyam követelményeit osztályozó vizsgán nem
teljesítő tanuló javítóvizsgát a jogszabályban meghatározott időponttól eltérő időpontban is
tehet.
Az igazgatójánál az érintett tanuló illetve kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője alakszerű
kérés keretében erre irányuló szándékát közli, s ennek az intézményvezető helyt adhat. A
Rendelet 65. § (3) bekezdése 2017. november 4. óta legális lehetőséget biztosít a halasztott
vagy előrehozott tanulmányok alatti vizsga megszervezésére, mely ez esetben a halasztott
javítóvizsga intézményének felel meg.
Ehhez a tanulónak illetve törvényes képviselőjének valószínűsítenie kell azt méltányolható
okot, amely kérését megalapozza. Az igazgató erre határozatot hoz, melybe belefoglalja, hogy
tanulmányait a vizsgát tenni köteles tanuló a magasabb évfolyamon azzal a feltétellel
folytathatja, hogy a halasztott javítóvizsgát abszolválja.
A javító vizsga értékelési rendszere azonos az osztályozó vizsgára meghatározott szintekkel.
Lebonyolítása a tanulmányok alatti vizsgára meghatározottak szerint történik.
Ha a szabályosan megtartott javítóvizsga elégtelen, tanévet kell ismételni.
Független vizsgabizottság előtti vizsga
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a megyeszékhely szerinti
járási hivatal szervezi.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző
harmincadik napig, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladó
és emiatt érdemjeggyel értékelhető tanuló esetében a nevelőtestület által engedélyezett
osztályozóvizsga esetén az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha
osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni
tudásáról.
A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. A bejelentést
nyolc napon belül továbbítjuk a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak, amelyik az első félév,
valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül
kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független
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vizsgabizottság előtt tehesse le. A kérelmet nyolc napon belül továbbítjuk a megyeszékhely
szerinti járási hivatalnak.
A megyeszékhely szerinti járási hivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem tagja
az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki a mi iskolánkban tanít.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 javító és pótló vizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít,
 aki pótló vizsgát tesz.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és
ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy az intézményben lehet tenni.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató vizsgázó - kiskorú vizsgázó
esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó a
jogszabályban meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
A tanulmányok alatti vizsgák követelményei
A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, megegyeznek
a felnőttoktatás kerettantervében meghatározott, tantárgyakra, évfolyamokra előírt
kerettantervi tartalommal. Ettől eltérés a jogszabályi előírások szerint nem lehetséges! A
tanmenetek a tantárgyi kerettantervek alapján kerülnek összeállításra. Az abban rögzített
haladási ütem lehetővé kell, hogy tegye az adott évfolyamra vonatkozó osztályozó vizsgán
számon kérhető tananyag elsajátítását, azaz az adott évfolyam tananyagának elsajátítását.
Az osztályozó (és ehhez kapcsolódó a javító és pótló vizsgán) az adott tanév helyi tantervben
előírt tantárgyi tananyag kérhető számon. Az egyes tantárgyakból a vizsga összetevőinek, a
témaköröknek súlyozását az érintett pedagógusok határozzák meg. A vizsga tartalmának
megfelelő témaköröket a tanulónak a felkészüléshez írásban vagy szóban ki kell adni.
Az értékelés rendje
A tanulmányok alatti vizsgák értékelése során szem előtt tartjuk a végső kimeneti mérésre, a
középszintű érettségi vizsgákra vonatkozó értékelési rendszert. Az attól való eltérést pedagógiai
– módszertani szempontból nem tartjuk indokoltak. Ennek megfelelően minden tantárgy
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esetében, ami a felnőttoktatás gimnáziumi kerettantervében szerepel, az alábbi értékelési
rendszert alkalmazzuk a végső érdemjegyek megállapításához:
80-100%

Jeles (5)

60-79%

Jó (4)

40-59%

Közepes (3)

25-39%

Elégséges (2)

0-24%

Elégtelen (1)

A végső érdemjegyek kialakítása közbülső értékelés alapján történik, amelynél szintén az
érettségi vizsgán meghatározottak az irányadók.
A szóbeli és írásbeli és gyakorlati vizsga értékelésénél az egyes vizsgarészeken az elérhető
maximális pontszámokat saját szakmai kompetenciája alapján a szaktanár állapítja meg.
Az írásbeli feladatsorokban és az írásbeli jellegű gyakorlati feladatsorokban az egyes feladatra
adott pontszámok feltüntetésre kerülnek, csakúgy, mint az elérhető összpontszám.
Szóbelin és szóbeli jellegű gyakorlati vizsgarészen az elérhető maximális pontszám szintén a
szaktanár által kerül megállapításra. A maximálisan adható pontszámokról a szaktanár a
felkészítés során tájékoztatást ad a tanulók részére.
A vizsgarészeken elért pontszám alapján alakul ki a vizsgatárgy összpontszáma, százalékos
meghatározása, ami átváltásra kerül érdemjegyre.
1. Az írásbeli vizsga pontozása
Az írásbeli dolgozatot a kérdező tanár az általa összeállított javítási útmutató pontozási
útmutatójában meghatározottak szerint kijavítja.
A szóbeli vizsga előtt - az előzetes értekezleten- az elnök és az ellenőrző tanár
közreműködésével a bizottság véglegesíti - szükség esetén módosítja - a pontszámokat.
2. A szóbeli és a gyakorlati vizsga pontozása
A szóbeli és a gyakorlati vizsgán a feleletrészek pontszámait a vizsgabizottság tagjai együttesen
alakítják ki: a vizsgabizottság tagjai –a közöttük meghatározott feladatelosztás szerint
(általánosan a kérdező tanári megbízással rendelkező tanár) - tesznek javaslatot a vizsgázó
pontszámára, ami alapján ez véglegesítésre kerül. Vita esetén a szavazattöbbség dönt. A
pontszámokat a szóbeli vizsga értékelőlapjára rávezetik.
3. A tanuló végső érdemjegye a szóbeli vizsga után
Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsgarészek pontszámai összeadódnak. Az összpontszámot %ra kell átváltani, majd a megadott átváltási értékskálán meghatározottak szerint
Az összpontszámot, a %-ra átváltott értékét, valamint a vizsga végső érdemjegyét rá kell vezetni
a vizsga jegyzőkönyvére.
Több évfolyam több tantárgyi követelményének teljesítése
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Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben
teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani.
Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat
valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni.
Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak
osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében,
ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.
Vizsgarészek
A középiskolában, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv
alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot
szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum
hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit
magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése. Ennek
megfelelően, mivel a felnőttoktatás gimnáziumokra vonatkozó kerettantervében
meghatározottak szerinti tantárgyakból érettségi vizsga tehető, így a vizsgákon megszervezzük
az írásbeli vizsgarészt, a szóbeli vizsgarészt, illetve a gyakorlati vizsgarészt.
vizsgarész
Írásbeli
Anyanyelv/kommunikáció
Igen
Magyar irodalom
Igen
Matematika
Igen
Idegen nyelv (angol/német)
Igen
Történelem,
állampolgári Igen
ismeretek
Fizika*
Igen
Biológia*
Igen
Kémia*
Igen
Földrajz*
Igen
Informatika
Igen (gyakorlati)
Etika
Igen
Testnevelés
Gyakorlati
Tantárgyak

vizsgarész
szóbeli
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Az írásbeli vizsgarész a tantárgyak helyi tantervre épülő vizsgakövetelmények alapján helyben
elkészített vizsgadolgozat - feladatlap megoldásából, a szóbeli vizsgarész a tantárgyak helyi
tantervre épülő vizsgakövetelmények alapján helyben elkészített tételek kifejtéséből vagy
kifejtendő feladatok megoldásából áll.
A gyakorlati vizsgarész gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásából áll.
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A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend
A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, azzal,
hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.
A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint az
intézmény honlapján közzétesz.
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni
Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga.
Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozó vizsga
napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.
A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A
vizsga részletes követelményeiről a tanuló jelentkezéskor írásbeli tájékoztatást kap. A tantervi
követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők.
A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi
tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében
foglaltak alapján, az igazgató adhat engedélyt.
A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításának fontosabb szabályai
Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára,
amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését
követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz, festmény,
számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni.
Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus
úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.
A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében
megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd
kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.
Az írásbeli vizsgán kizárólag az intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon,
tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden
egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép
használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania.
Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon
feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak
ezeken a lapokon lehet készíteni.
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A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
tantárgyanként hatvan perc.
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc
pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával –
harmadik vizsgaként is megszervezhető.
Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét,
aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus
a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az
írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével
kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe
foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az
esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a
szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az
iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre
rávezetheti.
Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat
– az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával
átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont
feltüntetésével – lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli.
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a
vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli
a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.
Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik
– a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a
cselekmény súlyosságának mérlegeli, és
a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,
b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy
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c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy
eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó
teljesítményét.
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni.
Szóbeli vizsga
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A
vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely
időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és –
amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes
tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a
szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de
gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a
feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A
tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni
vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól
segítséget kaphat.
A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során
önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi,
logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi,
logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez
esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért
pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek
alapján kell kiszámítani.
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább
tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
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Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt
értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben,
vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc
percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár
felolvassa.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de
ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság
megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében
fel kell tüntetni.
A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az
írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.
Gyakorlati vizsga
A vizsgázót előzetesen tájékoztatni kell a gyakorlati vizsga tartalmáról és rendjéről. A
gyakorlati feladatsort és az értékelési-pontozási útmutatót az igazgató által a vizsgáztatással
megbízott szaktanár állítja össze és juttatja el a vizsgázó számára minimum 30 nappal a vizsga
előtt.
A gyakorlati vizsgarész vizsgafeladatait pontozással kell értékelni.
A feladatsort és a pontozási útmutatót a munkaközösség-vezető hagyja jóvá, aláírásával látja
el).
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára,
amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését
követően a vizsgáztató tanár által javítható formában kell elkészíteni (informatika).
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott idő
áll rendelkezésre. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A
gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása
tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.
Testnevelés tantárgyból a vizsga egy részből áll: gyakorlati vizsga. A vizsgán az adott tanév
törzsanyaga kérhető számon. A témakörök súlyozását a testnevelés munkaközösség határozza
meg.
Gyakorlati feladat
A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a
vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész
rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész
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helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi
előírásokról.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben
meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje
nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok
szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem
számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem
róható okból kieső idő.
A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel kell
értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a tanszak
megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot.
Az értékelést, a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá.
A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén
készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott
osztályzatok alapján kell meghatározni.
A vizsga jegyzőkönyve
A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyző könyvet kell kiállítani.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 104. § alapján a jegyző könyvön fel kell tüntetni:
a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét,
a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét, lakcímét,
a vizsgatárgy megnevezését,
az írásbeli vizsga időpontját, értékelését,
a szóbeli és/vagy gyakorlati vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a
kérdező tanár aláírását,
a végleges osztályzatot,
a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét,
az igazgató és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását.

A/12. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések
Tárgyi feltételek:
Iskolánk a városközpontban helyezkedik el, a városban minden irányból jól megközelíthető. el.
Az épület alkalmas elméleti és gyakorlati képzésre, a testnevelő- és sporttevékenység bérelt
tornateremben, zajlik. A szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzést együttműködési
megállapodás alapján képzési helyen biztosítjuk.
A képzéshez szükséges eszközök egy részét iskolánk bérlés útján biztosítja.
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A tanított tantárgyak tanterve, a szakképesítések központi programjai alapján előírt oktatási
eszközöket használjuk.
Iskolánk – egyrészt a székhellyel, a telephelyekkel és gyakorlati képzőhelyekkel kötött
együttműködési megállapodások alapján, másrészt saját eszközök révén rendelkezik a
szükséges tárgyi feltételekkel.
Eszközeink és felszereléseink állapotát rendszeresen ellenőrizzük, és gondoskodunk a felújítási,
karbantartási feladatok elvégzéséről, az elhasználódott, illetve elavult eszközök és felszerelések
pótlásáról.
A/13. A tanuló, a szülő és pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének
lehetőségei
Feladatok:
- kölcsönös és rendszeres információcsere, tájékozódás a középiskola nevelési, oktatási
feladatairól,
- együttműködés a szociálisan veszélyeztető tényezők és az életkori sajátosságokból
eredő nehézségek leküzdésében,
- a tehetséges, kiemelt figyelmet igénylő tanulók munkájának közös támogatása, (pl.
nyelvvizsgák, versenyek, külföldi ösztöndíj, pályázatok stb.),
- közösen kell törekednünk a nevelési célokban megfogalmazott erkölcsi normák
elfogadtatására, a kulturált viselkedés megtartására,
- biztosítani kell a Diákönkormányzat aktív részvételét az iskola közösségformáló
programjaiban.
Az együttműködés formái, lehetőségei
A. Iskolai szinten:
A feladatellátás jellegéből adódóan a szülőkkel való kapcsolattartás minimális.
Iskolánk igazgatója és igény esetén a szülők közötti együttműködés az alábbi formákban
valósulhat meg:
 Meghívás értekezletekre, ünnepségekre,
 információcsere, konkrét nevelési, oktatási helyzetek megbeszélése,
 elismerések, fegyelmik kérdése,
Iskolai szinten a kapcsolattartás feladatokhoz és határidőkhöz kötött. A tantestület és igény
esetén a szülők közötti együttműködés megtörténik. Témáink: az életkori sajátosságok, a
pályaválasztás, pályakorrekció.
A nem tanköteles korú tanulók esetében az intézményekben a szülőkre vonatkozó
jogosítványokat a tanulók gyakorolják, de törekszünk a szülőkkel is a folyamatos
kapcsolattartásra.
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B. Osztályok szintjén (osztályfőnökök koordinálásával) történő közös tevékenység
együttműködési formái:
 szaktanári fogadóórák,
 rendezvények, kulturális programok,
 egyéni beszélgetések szülő és a tanuló és az osztályfőnök között,
 ünnepségek, versenyek.
C. A tanuló szintjén:
A diák személyiségével, tanulmányi előmenetelével, családi gondjaival, egy konkrét feladattal,
egy helyzettel kapcsolatos az osztályfőnök, a szaktanár, a tanuló közötti együttműködés.
A kapcsolattartás szükség szerinti, bármelyik fél kezdeményezheti.

Formái:
A B. pontban leírtakon túl személyes egyéni foglalkozások, beszélgetések, telefon és írásos
kapcsolatok.
A/15. Egészségnevelési program
A teljességre törekvő ember életét a test-lélek-szellem egysége, harmóniája hatja át.
Mindannyian öröklünk a szüleinktől testi, szellemi, lelki tulajdonságokat, hajlamokat.
Ugyanakkor rajtunk múlik, hogy ezekhez a pozitív és negatív értékű örökölt
tulajdonságainkhoz, hajlamainkhoz miképpen viszonyulunk. Az egészség nem egyszerűen a
betegség hiányát jelenti, hanem holisztikus jellegű, az egész emberre vonatkozik, és életünk
egészét jellemzi.
Az egészségfejlesztés fő célja képessé tenni az embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt
szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek egészségükkel, és mindehhez
rendelkezzenek a szükséges információkkal, lehetőségekkel. Az egészséget, mint értéket tűzzék
célként maguk elé.
A legfontosabb célkitűzések


A tanulók egészségmegtartási ismereteinek elmélyítése.



Az iskola egészségbaráttá tétele.



Az egészségfejlesztés váljék az iskola mindennapos gyakorlatává.



A pedagógusok szemléletformálása, módszerek, ismeretek kibővítése.



Az egészségesebb életmód iránti igény kialakítása.



A magas kockázatú csoportok körében végzett megelőző tevékenység.
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Az egészségfejlesztő tevékenység magába foglalja
 az emberi szervezet működésével és a betegségek megelőzésével kapcsolatos
ismeretek bővítését,
 az életvezetéssel kapcsolatos ismeretek bővítését és az életvezetéssel kapcsolatos
tudás fejlesztését,
 az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével összefüggő kompetenciák
fejlesztését.
Az iskola feladata, hogy minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és
szociális fejlődését.
A megvalósításban az iskolaorvos, az osztályfőnök, az egészségneveléssel foglakozó tanár
összehangolt, egymást segítő és kiegészítő munkájára van szükség.
Az iskola valamennyi tevékenységi körébe be kell épülni az egészséges életmód szempontjából
lényeges területeknek.
Ezek közé tartoznak az alábbiak:
 Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete.
 A tanulási technikák, a tanulási környezet kialakítása.
 Az idővel való gazdálkodás fontossága.
 A személyes válsághelyzetek felismerése és megoldási stratégiák ismerete.
 A betegség megelőzését (prevenció) és a gyógyulást segítő magatartás.
 A személyi higiénia, testi-lelki egészség.
 A környezeti ártalmak.
 Az egészséges táplálkozás, élelmiszerbiztonság.
 A testedzés, a mozgás, a helyes testtartás.
 A szenvedélybetegségek okai és elkerülési lehetőségek.
 A szexuális felvilágosítás, a családtervezés alapjai.
 AIDS-prevenció.
Az iskola szerepe és lehetőségei
Az egészség megvédésére, edzésére, visszaszerzésére vonatkozó, közérthető, de tudományos
ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása.

Tanítsuk meg, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására
ajánljunk magatartási alternatívákat az egészségvédő magatartás kialakítása érdekében.

Ösztönözzük a tanulókat az egészségvédő magatartás megtartására, támogató
tanácsadással, példaadással.

Az iskola segítse mind az egészségeseket, mind a betegeket az egészségvédő
öntevékenység kialakításában, a döntési alternatívák kidolgozásában, és a helyes döntések
megvalósításában (szexuális kultúra, harmonikus életvitel).
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Az iskolai egészségvédő szolgálat rendszeres szűréssel és tanácsokkal lássa el a
diákokat.

Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális
fejlődést.

Váljék tudatossá a tanulókban, hogy az egészséges egyén dinamikus egyensúlyban
él a környezetével.
Az egészségfejlesztés hagyományos színtere a tanítási óra: az osztályfőnöki és a
testnevelésórák számos témájához szervesen kapcsolódik az egészségvédelem.
Az egészségnevelés eszközei és színterei

tanórák (a tanulók aktivitását növelő, új pedagógiai módszerek megismerése és
alkalmazása),


osztályfőnöki órák (kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz),



egészségügyi előadások, egészségfejlesztés szemléletének terjesztése,



média lehetőségeivel.

A fizikai aktivitás segít a felesleges energiák levezetésében. Megelőzheti rossz szokások
kialakulását, egészségkárosító anyagok használatát. A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy a
testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi
kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében. (Akkor is, ha a testnevelés a
felnőttoktatás esti, levelező formájában és a szakképzésben nem jelenik meg.)
A felmérések szerint az egészség megőrzésében az életmódnak elsődleges szerepe van. Ezt
követik az öröklött tulajdonságok, gének, majd a környezeti hatások és végezetül az
egészségügyi rendszer.
Az élethosszig tartó tanulás mellett ma már az élethosszig történő sportolást, fizikai aktivitást
is elengedhetetlennek tartják (Life learning, life sporting!).
Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
A nem tanköteles korban lévő tanulók oktatását folytató intézmények feladatai közé
közvetlenül nem tartozik az elsősegélynyújtás, mint tantárgy, de intézményünk fontosnak tartja
a biztonságos munkavégzés megteremtését.
Az első tanítási órán, illetve a csoportos foglalkozások első óráján az balesetvédelmi,
érintésvédelmi és tűzvédelmi oktatást tartunk minden tanulónak.
A balesetvédelmi oktatáson felhívjuk tanulóink figyelmét az iskolán belüli és
iskolán kívüli veszélyhelyzetekre, kérjük azok elkerülését.
A tűzvédelmi oktatás során a menekülési útirányokat, az esetleges tűz esetén a személyes
menekülésen túl a társak segítését, a tanári utasítás teljesítését, a hordozható taneszközök
menekítésének módját ismertetjük.
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Az érintésvédelmi oktatáson az áramkörbe kapcsolható IKT eszközök esetében fokozott
óvatosságra, az elektronikus eszközök előírás szerinti használatára és a tanári útmutatás
teljesítésére hívjuk föl a tanulók figyelmét, kérve az ismertetett szabályok betartását.
A szabályos működés – reményeink szerint – a balesetek, az elsősegélynyújtás megelőzését
szolgálja iskolán belül és kívül.
A/16. Környezeti nevelési program
A környezeti nevelés fogalma
„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan értékek meghatározásának
folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai
környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és
hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő
döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód
kialakítására.” (IUCN, 1970.)
A világméretű környezeti válság felismerése óta megszületett számos nemzetközi és hazai
kezdeményezés és jogszabály szükségessé tette, hogy a környezeti nevelés kiemelt módon
jelenjen meg a köznevelés fejlesztendő területei között.
A környezeti nevelés fogalma:
Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a tanulókat felkészítjük
környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő illetve élettelen
természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.
Ezért a környezeti nevelés:
 megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő,
illetve élettelen környezettel
 kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére
 felkelti az igényt, képessé tesz:
 a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására
 összefüggő rendszerben történő értelmezésére, a rendszerben felismerhető
kapcsolatok megértésére
 a problémák megkeresésére, okainak megértésére
 kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások
megkeresésére
 az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására
környezeti kérdésekben
 a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre
Alapelv
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Napjainkban a világ figyelme a fennmaradás és a fenntartható fejlődés megteremtése felé
irányul. Ez tapasztalható szociális, ökológiai, politikai területeken is. A fenntarthatóság
ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdeni. A diákoknak a szakmai képzésen
kívül olyan oktatást kell biztosítani, ahol hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a
környezettudatos életmód. Ehhez szükséges, hogy iskolánk tanári kara hasonló
meggyőződéssel saját tantárgyának tartalmi sajátossága és saját személyiségjegyei segítségével
közvetítse a környezeti nevelés céljait. Szemléletet csak úgy lehet alakítani, ha minden
tantárgyban és minden iskolán kívüli programon diákjaink nem elszigetelt ismereteket
szereznek, hanem egységes egészként látják a természetet s benne az embert.
A környezeti nevelés célja
 Feltárni az egyetemes természetnek, mint létező értéknek a tiszteletét és megőrzését,
beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is annak környezetével,
kultúrájával.
 Környezettudatossá nevelni a diákokat.
 A környezet (természetes és mesterséges) értékei iránt tanúsítsanak lokálisan cselekvő,
óvó magatartást és akarják megőrizni azokat.
 Segíteni a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzését.
 Megismerni a természet és társadalom törvényeit, tiszteletben tartani azokat mindennapi
életvitelünk során. Cselekvéseikben a természettel harmonizáló tevékenységek
domináljanak.
 Kialakítani a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő
magatartást egyéni és közösségi szinten, és ez váljék az egyének életvitelét meghatározó
erkölcsi alapelvvé.
 Érzékennyé tenni a diákokat a közvetlen környezetük állapota iránt.
 Tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését.
 Képessé tenni a tanulókat arra, hogy – személyes tapasztalataik alapján – együtt
tudjanak működni a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
Az iskola rövidtávú céljai
 A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg!
 A pedagógusok, a felnőtt dolgozók személyes példájukkal legyenek a környezettudatos
életvitel hiteles terjesztői!
 Legyen tisztább az iskola! (mellékhelyiségek, szelektív gyűjtés, stb.)
 Takarékoskodjunk a vízzel, villannyal, gázzal (fűtés)!
 A tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat,
ápolják a hagyományokat!
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 Legyenek a tanulók környezetük, szülőföldjük védelmezői!
 Fejlesszük a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódját, az önálló ismeretszerzés
képességét, megalapozva az élethosszig tartó tanulást!
A szakképzés adta lehetőségek: A korábban tanult általános ismeretekre építve a szakma
speciális kérdésköreit megismertetve kell a környezetvédelemmel kapcsolatos gondolkodást és
viselkedést kialakítani.
Környezeti nevelési feladatok
 Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és
erkölcsi megalapozása.
 Az ökológiai gondolkodás kialakítása.
 Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása.
 Fenntarthatóságra nevelés.
 Együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód.
 Az állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése.
 Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése.
 Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség, kreativitás.
 Az egészség és a környezet összefüggései.
 Kerüljék el az emberi szervezet egészségét veszélyeztető anyagokat (alkohol, nikotin,
drog, gyógyszerek stb.).
 Figyeljenek az emberi kapcsolatok tisztaságára (mentálhigiéné).
Környezeti nevelés eszközei, tanulásszervezési és tartalmi keretei
 Hagyományos tanórai foglalkozások: tanórák, osztályfőnöki órák.
 Nem hagyományos szervezésű tanóra: kiállítás, előadások.
A fentiek segítségével az ismeretek összekapcsolásával mód nyílik sokoldalú megközelítésére
egy adott tartalomnak.
Iskolánk és a fogyasztóvédelem
Iskolánk legfőbb célja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban, hogy tanulóinkban tudatos és
kritikus fogyasztói magatartást alakítsunk ki. E cél elérése érdekében stabil értékrendszer
megteremtése szükséges, amelynek legfontosabb elemei:
Tájékozódási képesség
Szükségletek és kívánságok közötti különbségek felismerése
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Természeti értékek védelme
Egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása.
A/17. Az iskola drogstratégiai programja
Helyzetkép:
A statisztikai adatok szerint a fiatalok drogfogyasztása az utóbbi években jelentős mértékben
nőtt, s az előrejelzések szerint a jövőben további emelkedés várható. Annak ellenére, hogy az
iskolánkba járó tanulók többsége nem a hátrányos szociokulturális családokból kerül ki, az
említett társadalmi jelenség miatt szükség van az iskolai drogprevencióra.
Tudjuk, hogy a drogprevenciós munka területén legfontosabb a tanulók megfelelő attitűdjének
kialakítása. Befolyással kell lennünk a drogfogyasztás okainak mindegyikére: a drogok
sajátosságából, a használó jelleméből, a családi háttérből s a tágabb társadalmi, környezeti
hatásokból fakadó okokra.
A helyi stratégia
Célunk, hogy a prevenció az iskola teljes pedagógiai munkáját áthassa, s hogy a
drogveszélynek kitett fiatalokat olyan ismeretekkel, pszichésen megalapozott belső értékké vált
normakultúrával ruházzuk fel, amelyek segítségével elhárítják a személyiséget veszélyeztető
jelenségeket.
Alapelveink: a konstruktív életvitel értékeinek közvetítése, a testi–lelki egészség fogalmának
holisztikus megközelítése, a személyesség, az interaktivitás.
Feladataink:
Felvilágosítás, megelőzés segítségnyújtás, kapcsolattartás.
A prevenciós módszerek szervezeti lehetőségei
A drogmegelőző munka minden pedagógus feladata és kötelessége: közreműködik a tanuló
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, a feltárásában, a megszüntetésben. A
prevenciós hatás középpontjában a tanuló áll, őt segítik a szülők, a pedagógusok és a prevenciós
terápiában feladatot vállaló szakemberek.
A nevelőtestület szerepe:
Az iskola vezetése támogatja a tanárok drogprevenciós és mentálhigiénés jellegű
továbbképzését. A tanárok saját szaktárgyuk keretében élnek tárgyuk tartalmi és módszertani
lehetőségeivel, valamint az iskola pedagógia programjába beépített tartalmakat feldolgozzák a
tanítási órákon.
A drogmegelőzés kiemelt elemei:
 Stresszmegelőzés
 Személyiségfejlesztés
 Életvezetési ismeretek, a drogokkal kapcsolatos ismeretek - Felvilágosítás, interaktív
foglalkozások, az elutasító meggyőződés kialakítása.
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 A kábítószer fogyasztás tényének kezelése - Titoktartási kötelezettséggel, külső segítség
igénybevételével
Módszerek, eszközök a drogprevencióban:
- Helyzetfelmérés a diákok körében alkalmanként, kérdőíves módszerrel. Ezek
értékelése, feladat meghatározások.
- Tananyag: osztályfőnöki, biológia órák témái.
- Külső drogprevenciós szakemberek foglalkozásai.
- Személyiségfejlesztő, önismereti órák.
- Tematikus előadás nevelési értekezlet keretében.
- A témával foglalkozó kiadványok figyelése, felvilágosító szórólapok iskolai terjesztése.
A mindennapos testnevelés
Az iskola képzései körében felnőttek gimnáziuma a nappali (ifjúsági) tagozatán van heti 3 óra
testnevelés. A tornaterem bérelt helyiség.
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B) HELYI TANTERV
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B/1.Kerettantervek

A felnőttek általános és középfokú iskolájaként feladatunk olyan ismeretek és képességek
nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók
élettapasztalatait és korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányait,
rendezve és kiegészítve ezek eredményeit, valamint felkészítik a tanulókat – akik azzal még
nem rendelkeznek – azoknak a szakmáknak a tanulására, amelyek nem igényelnek érettségit.
Így megteremtjük az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás
lehetőségeit.
A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és
továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az egész életen át tartó tanulás
igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók
életvitelének, társadalmi létformáik és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére.
Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, a különböző forrású
hátrányok ledolgozására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb
fejlesztésére, szocializálására.
Törekszünk a műveltség elvontabb, elméleti és konkrétabb, gyakorlati szintjeinek
egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására, különös
tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek biztosítására.
Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására.

A felnőttoktatásban alkalmazott kerettantervek
Az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készült a kerettantervek jelentős mértékben eltérnek
a nappali rendszerű iskolai oktatás egyes iskolatípusai és iskolafokozatai számára készített, már
eddig megjelent kerettanterveitől.
A felnőtt (illetve a tankötelezettségen túl lévő) tanulók a nappali tagozaton munkarendtől eltérő
tanulási utakon teljesítik. A felnőttoktatás tanulmányi követelményei általában (beleértve az
érettségi vizsga követelményeit is) azonosak a nappali oktatás követelményeivel.
A felnőttek oktatását lehetőség szerint a tanulók elfoglaltságához igazodva szervezzük meg.
A felnőttoktatásban a tanuló azáltal, hogy felnőttoktatási/képzési formát választ, önmaga dönt
arról, hogy milyen módon kívánja teljesíteni tanulmányi kötelezettségét.
a felnőttek gimnáziuma számára az intézményünk a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletben meghatározott
kerettantervet használja: Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára
5 – 8. osztályos általános iskolai felzárkóztató program: saját fejlesztésű, jóváhagyott program
(mellékelve)
A Fókusz Gimnázium, Szakképző Iskola és Felnőttképző Intézmény által oktatott szakmák a
központi programok ajánlásai alapján készített tanterveken keresztül kötelező érvénnyel
meghatározzák az alkalmazandó óraterveket és vizsgakövetelményeket. Az OKJ-s képzésekre
vonatkozó óraszámokról, követelményekről a Szakmai programban található leírás.
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B/1.Óratervek
Óraháló a kétéves érettségi vizsgára felkészítő szakközépiskolai képzéshez
12. évf.
nappali

13. évf.
nappali

12. évf.
esti

13. évf.
esti

Magyar nyelv

2

2

1

1

Irodalom

4

4+1

2

2

6+1

6+1

3

3

6

6+1

3

3

4+2

5+2

3

3

Tantárgyak

Idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Természetismeret

2

1

Informatika

2

2

1

1

Testnevelés, sport

5

5

-

-

Osztályközösség építő

1

1

5 – 8. osztályos általános iskolai felzárkóztató program
Az egyéni fejlesztésű program mellékelve.
Felnőttek gimnáziuma
A kerettanterv a felnőttek gimnáziuma számára meghatározza a tantárgyi, évfolyamonkénti
struktúrát, az óraszámokat.
Óraszámok:
1. a nappali (ifjúsági) tagozat minden évfolyamon 32 óra – specialitásokkal
2. az esti képzés óraszáma mindenütt minimum 50%-a a nappalinak
3. a levelező képzés óraszáma pedig kevesebb mint 1/3-a a nappalinak (10–10,5 óra)
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Felnőttek gimnáziuma
4. a nappali (ifjúsági) tagozat minden évfolyamon 32 óra – specialitásokkal
5. az esti képzés óraszáma mindenütt minimum 50%-a a nappalinak
6. a levelező képzés óraszáma pedig kevesebb mint 1/3-a a nappalinak (10–10,5 óra)
9. évfolyam
nappali
esti
(ifjúsági)
Anyanyelv/kommunikáció 2
1
Magyar irodalom
3
2
Matematika
4
3
Idegen
nyelv
5
3
(angol/német)
Történelem, állampolgári
2
1
ismeretek
Fizika
2
1
Biológia
2
1
Kémia
2
1
Földrajz
2
1
Informatika
Etika
Művészetek
Évfolyam/
Tantárgyak

10. évfolyam
nappali
levelező
esti
(ifjúsági)
0,5
2
1
2
3
2
2
4
3

11. évfolyam
nappali
levelező
esti
(ifjúsági)
0,5
2
1
2
3
2
2
4
3

12. évfolyam
nappali
levelező
esti
(ifjúsági)
0,5
2
0,5
2
4
2
2
5
2

0,5
1
2

2

5

3

2

5

3

2

6

3

2

1

2

1

1

3

1

1

3

2

1

0,5
0,5
0,5
0,5
-

2
2
2
2
-

1
1
1
1
-

0,5
0,5
0,5
0,5
-

2
2
1
1
1

1
1
1
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2
1
1

1
1
1

0,5
0,5
0,5
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1
2
17

0,5
10

1
3
4
32

1
2
17
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Felnőttek szakközépiskolája
1. a nappali (ifjúsági) tagozat minden évfolyamon 32 óra – specialitásokkal
2. az esti képzés óraszáma mindenütt minimum 50%-a a nappalinak
3. a levelező képzés óraszáma pedig kevesebb, mint 1/3-a a nappalinak (10 óra)
9. évfolyam
nappali
esti
(ifjúsági)
Anyanyelv/kommunikáció 2
1
Magyar irodalom
3
1
Matematika
4
2
Idegen
nyelv
4
2
(angol/német)
Történelem, állampolgári
2
2
ismeretek
Fizika*
1
1
Biológia*
1
1
Kémia*
1
1
Földrajz*
1
1
Informatika
1
1
Etika
Művészetek
Osztályfőnöki
1
1
Testnevelés
3
Évfolyam/
Tantárgyak

10. évfolyam
nappali
levelező
esti
(ifjúsági)
0,5
2
1
1
3
2
1
4
2

11. évfolyam
nappali
levelező
esti
(ifjúsági)
0,5
1
1
1
3
2
1
3
2

12. évfolyam
nappali
levelező
esti
(ifjúsági)
1
1
1
1
3
2
1,5
3
2

1
2
1,5

2

4

2

2

3

2

2

3

2

2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5

1
1
1
3

1

0,5

0,5

1
3

1
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4

1,5

18

10

6
2
32

6

2

18

10
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A szabadon tervezhető órakeretet kompetenciafejlesztésre, és érettségire való felkészülésre
használjuk fel az alábbiak szerint:
Esti munkarend:
9. Évfolyam: anyanyelvi kompetenciafejlesztés 1 óra,
9. Évfolyam: matematikai kompetenciafejlesztés 1 óra.
10. Évfolyam: anyanyelvi kompetenciafejlesztés 1 óra,
10. Évfolyam: matematikai kompetenciafejlesztés 1 óra.
11. Évfolyam: érettségi felkészítés magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében 1 óra,
11. Évfolyam: érettségi felkészítés matematikai tantárgy keretében 1 óra.
12. Évfolyam: érettségi felkészítés magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében 1 óra,
12. Évfolyam: érettségi felkészítés matematikai tantárgy keretében 1 óra.
12. Évfolyam: érettségi felkészítés idegen nyelv tantárgy keretében 1 óra.
12. Évfolyam: érettségi felkészítés választott érettségi tantárgy keretében 0,5 óra.
Nappali munkarend:
9. Évfolyam: anyanyelvi kompetenciafejlesztés 1 óra,
9. Évfolyam: matematikai kompetenciafejlesztés 1 óra,
9. Évfolyam: idegen nyelv1 óra,
9. Évfolyam: történelem 1 óra,
10. Évfolyam: anyanyelvi kompetenciafejlesztés 1 óra,
10. Évfolyam: matematikai kompetenciafejlesztés 1 óra,
10. Évfolyam: idegen nyelv 1 óra,
10. Évfolyam: történelem 1 óra,
11. Évfolyam: érettségi felkészítés magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében 1 óra,
11. Évfolyam: érettségi felkészítés matematikai tantárgy keretében 1 óra.
11. Évfolyam: érettségi felkészítés idegen nyelv tantárgy keretében 1 óra,
11. Évfolyam: érettségi felkészítés történelem tantárgy keretében 1 óra,
12. Évfolyam: érettségi felkészítés magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében 1 óra,
12. Évfolyam: érettségi felkészítés matematikai tantárgy keretében 1 óra.
12. Évfolyam: érettségi felkészítés idegen nyelv tantárgy keretében 1 óra.
12. Évfolyam: érettségi felkészítés választott érettségi tantárgy keretében 0,5 óra.
Tantárgyak és óraszámok azon tanulók számára, akik a tantervi követelményeket a
20/2012 EMMI rendelet 64 §–ában biztosított lehetőség szerint, a tantervi
követelményeket egy tanévnél (az előírtnál) – igazgatói engedéllyel - rövidebb idő alatt
kívánják teljesíteni
Az előírt tantárgyak és óraszámok ebben az esetben is követik a kerettantervi óraszámokat, de
egy évfolyam óraszámának teljesítése ez rövidebb szakasz, egy tanév egy féléve alatt történik.
A követelményeket a rövidítés nem érinti.
1.6. B/2. Alkalmazható
kiválasztásának elvei

tankönyvek,

tanulmányi
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A kerettantervben meghatározott tantervi tartalmakat a pedagógiai program melléklete
tartalmazza.
B/2. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
Az alkalmazható tankönyv:
A tankönyvek a hivatalos tankönyvlistáról kerülnek biztosításra.
Segítjük, hogy az önálló ismeretszerzést segítő, a felnőttek tanulási metodikájának megfelelő
tananyag elsajátítását biztosító segédanyag is rendelkezésre álljon.
Tartós tankönyvekkel kölcsönözhető állomány kialakítását tesszük lehetővé.
Az iskola tárgyi és személyi feltételeinek megfelelően saját készítésű tanulmányi segédletek
biztosítása.
A kiválasztás szempontjai:
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott
taneszközöket (tankönyv, munkafüzet stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket
az oktatásért felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön
túl, néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van.
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.
A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a diákok kötelessége az iskola által összeállított
ajánlás alapján.
A taneszközök kiválasztásánál a nevelőtestület a következő szempontokat veszi figyelembe:
A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.
Az egyes taneszközök kiválasztásnál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek
több tanéven keresztül használhatóak.
A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk.
B/3. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
A középiskolai nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb tudás
tartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése,
az egész életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.
Pedagógiai feladatok megvalósítása során célunk a:
 tanulási módszerek kialakítása,
 motiváció megteremtése
 tanulásszervezés, a jó gyakorlatok bemutatása
 teljesítmények növelése,
 kulcskompetenciák megalapozása,
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együttműködési készség fejlesztése,
a tanulói tudás megalapozása.

A tanulási módszerek megválasztásában meghatározó szempont:
 az életkori jellemzők ,
 az előzőleg szerzett tapasztalatok figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati
megalapozása és az ismeret-szerzés deduktív útjának bemutatása,
 a kreativitás fejlesztése;
 az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés;
 a tanulók egészséges terhelése,
 az önálló tanulás és az önművelés fejlesztése.
B/4. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a
pedagógus, az osztályfőnök, gyakorlati képzés szervezője által megállapított osztályzatok
alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket sikeresen teljesítette.
A tanuló osztályzatait tanév közbeni teljesítménye alapján, osztályozó vizsgán, különbözeti
vizsgán, valamint pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján állapítjuk meg.
A vizsgázó pótló vizsgát tehet, ha neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a
megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
 a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
Intézményünkben a tanuló az igazgató engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is
teljesítheti. A magasabb évfolyamra lépés az egyes évfolyamokra megállapított követelmények
teljesítésével történhet, melyeket osztályozó vizsgán teljesíthetik a tanulók. Az osztályozó
vizsgán a követelmények teljesítésére vonatkozó szempontok a Tanulmányok alatti vizsgákról
szóló szabályozásban található.
A tanulmányi követelmények osztályozó vizsgán történő teljesítése esetén is az általánosan
előírt szabály alkalmazandó:
Ha az osztályozó vizsgán legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javító
vizsgát tehet. A javító vizsga letételére vonatkozó szabályozás a Tanulmányok alatti vizsgákról
szóló szabályozásban található.
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Ha az osztályozó vizsgán a vizsgázó tanuló több, mint három tantárgyból elégtelen osztályzatot
kapott, vagy a javító vizsgán nem teljesítette a követelményeket, lehetősége van arra a
tanulónak, hogy a tanulmányait folytassa az intézményben, bekapcsolódva a normál oktatásra
vonatkozó szabályozás szerinti (egy teljes tanév alatti) követelményteljesítésbe:
Egy teljes tanévben teljesítve a követelményeket, azaz, a korábban biztosított, előírtnál
rövidebb idő alatti teljesítés lehetőségétől eltekintve, melyet az igazgató tehet lehetővé, egyéni
határozatban a tanuló részére. A lehetőséget a tanulónak írásban kell kérelmeznie az
igazgatótól.
Szakképzésre vonatkozóan:
Szakképzésben a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az adott szakma
képzési követelményeiben (központi programjában) meghatározott követelményeket az adott
évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.
A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve
érdemjegyei alapján bírálják el, és minden tantárgyból legalább az „elégséges” év végi
osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
Ha a tanuló az adott évfolyamon, a tanév végén elégtelen osztályzatot szerez, javító vizsgát
tehet. Javítóvizsga az éves munkatervben meghatározott időpontban teljesíthető, a kerettantervi
tantárgyi követelmények alapján összeállított tanmenetekben megfogalmazott követelmények
számonkérésével.
A tanuló félévi eredménye a javítóvizsga letételéig elégtelen. Amennyiben a javító vizsgán nem
teljesíti a követelményeket, vagy azon önhibájából nem jelenik meg, a tanuló tanulói
jogviszonya megszüntetésre kerül.
A tanulók tanórai mulasztásának következményei:
Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen meghaladja a 250 órát, illetve az elméleti órák 20%-át, a tanuló a tanítási év végén
nem osztályozható, kivéve, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A
magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a mulasztó
tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha ezt a tantestület engedélyezi.
Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a nem tanköteles tanulónak, aki 30 tanítási óránál
többet mulaszt igazolatlanul (feltéve, hogy az iskola a tanulót legalább 2 alkalommal
figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire).
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B/4. A tanulók tanulmányi munkája értékelése

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
A felnőttoktatásban az előírás szerint a tanuló tudását a tanítási év végén vizsgán kell értékelni.
A tanulók vizsgára való felkészülését segítjük azzal, hogy előírt órákon számonkérés is történik,
ami visszajelzésre szolgál a tanuló számára előrehaladásáról.
A pedagógusok a tanulók előrehaladását egy-egy témakörön belül szóban és írásban is
ellenőrzik.
Ennek ütemezése a tanév helyi rendjének mellékletében rögzítésre is kerül, a tanár szóban
ismerteti a tanév kezdetekor. A tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatást kapnak a
tanulók, az adott évfolyam adott félévében, az adott osztályban hány tanítási órát szervezünk.
Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet
mulasztott igazolatlanul. Félévenként összesítjük az igazolatlan mulasztásokat.
1.8. B/5. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei,
követelményei és formái.
A tankötelezettség teljesítése után a tanulók magatartását, szorgalmát értékelni nem kell.
1.9.

B/6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek

A 2011.évi CXC.tv.80.§ (9) bek. értelmében nem ellátandó feladat iskolánkban.
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai, az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, ezzel kapcsolatos
feladatok
A felnőttoktatásban a tanmenetben meghatározott tematikai egységenként kell kijelölni a
tananyagot, meghatározva annak formáját.
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Érettségire felkészítés
Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt – négy kötelező és legalább egy általa választott (a
továbbiakban: kötelezően választott) – vizsgatárgyból kell – legalább középszinten – vizsgát
tennie. A vizsgázó a kötelezően választott vizsgatárgy mellett további vizsgatárgyakat
választhat (szabadon választott vizsgatárgyak).
A középszintű érettségi vizsgatárgyai:
Kötelező vizsgatárgyak:
magyar nyelv és irodalom,
történelem,
matematika,
idegen nyelv,
kötelezően választandó vizsgatárgyak a tantárgyi kínálatból.
Az egyes tantárgyakra vonatkozó érettségi témaköröket a pedagógiai programunk
mellékleteként adjuk közre.
Intézményünk a gimnáziumi és a szakgimnáziumi feladatellátásban a tizenegyediktizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló - választása szerint
- mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. A
szakgimnáziumi képzésben biztosítjuk, hogy a tanuló képzési ágazatának megfelelő
ágazati/ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni. A
szakközépiskolai feladatellátásunk esetében az érettségi vizsgára felkészítő évfolyamokon a
kötelező közismereti vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló a középszintű érettségi vizsgára
fel tudjon készülni. A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a gimnáziumban három,
szakgimnáziumban kettő vizsgatárgyból biztosítjuk a középszintű vizsgára történő felkészülést.
Szabadon választott tárgyak iskolánkban középszinten főként a biológia vagy a földrajz, de más
tantárgy választására is adott a lehetőség, a vizsgát megszervezzük, a felkészítést biztosítjuk.
A gimnázium képzésben az előírt két, a szakgimnáziumi képzésben az ágazati és ágazaton
kívüli szakmai vizsgatárgyon kívül legalább egy vizsgatárgyból a helyi tantervben
meghatározottak szerint lehetővé tesszük az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést.
Az emelt szinten jelentkezhetnek a tanulók érettségi vizsgára a kötelezően választott bármely
tárgyból, a szabadon választható tantárgyak köréből. Ezek köréből a felkészítést biológia
földrajz tantárgyból biztosítjuk. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés feladatát
a jelentkező további igény alapján, megállapodással oldjuk meg.
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C) SZAKMAI PROGRAM
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1.10. C/1. Az iskola szakképzési rendszere
Tudatosan tervezzük az iskolánk által indított szakképesítéseket.
A vállalkozások mint munkaadók elvárják
- a szakmai ismeret napra készségét
- a szakma továbbfejlesztését
- a szakmák szélesítését
- további szakmák elsajátítását
- kiegészítő informatikai tudást
- kommunikációs készséget
- csoportban és emberekkel való együttműködési készséget
- idegen nyelv- ismeretet
Az átalakuló modern gazdaság egyre inkább kitágítja az egyes szakmák határait, illetve a
gazdasági átalakulás elmossa a szakmák közti határvonalat. A határvonalak eltűnése több olyan
ismeretet, készséget és képességet követel meg a munkavállalóktól, amely nem kapcsolódik
konkrétan egy szakmához vagy akár szakmaterülethez.
Alapvető iskolafejlesztési és oktatástervezési koncepciónk, hogy az iskola szakképzési
rendszere a következő képességek és tudástípusok mentén szerveződjön, korszerűsödjön:
A/ az eredeti szakmai tudás folyamatos karbantartása, fejlesztése
B/ a második, harmadik, stb. szakmák elsajátítása
C/ kiegészítő informatikai tudás (Internet, telemarketing stb.)
D/ nyelvtudás
E/ az együttműködési és kommunikációs készség
F/ tárgyalási készség
G/ eladás-technikai tudás és kapcsolódó készségek
Az Alapító Okiratba foglalt szakképzéseket az igények szerint indítja az iskola.
A szakképesítések központi programját, a vizsgakövetelményeket a csatolt melléklet
tartalmazza.
Szakképző évfolyamokra az OKJ-ben meghatározott előfeltételek megléte szükséges.
Vizsgáljuk az előírt egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények megfelelését.
Amennyiben a jelentkező nem alkalmas, a felvételi kérelme elutasításra kerül.
A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat
a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik
(első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi
végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha az érettségi végzettség megszerzésére
az e bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.
A szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzésben csak iskolai
rendszerű képzésben államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló folytathatja tanulmányait.
Az OKJ-ban meghatározott körbe tartozó, érettségire épülő szakirányú szakképesítés
megszerzése céljából a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzésbe (vagy az
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iskolarendszeren kívüli szakképzésbe) bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik a szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerinti szakirányú iskolai rendszerű
képzésben szerzett szakképesítéssel, az e szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett
legalább ötéves gyakorlattal és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával.
Az OKJ-s képzésekre az iskola által készített jelentkezési lapon jelentkezhet a tanuló, az
ügyfélszolgálaton.
1.11. C/2. Beszámíthatóság, átvétel az iskola képzési rendszerébe:
Az OKJ-s képzésben mentességet kaphatnak a tanulók egyes tárgyak tanulása, illetve
vizsgája alól az alábbi rend szerint:
Vizsga alóli mentesség
Az egyes OKJ-s szakmáknak megfelelően a vizsgát felügyelő főhatóság előírásainak
figyelembevételével.

2.

Órák látogatása alóli mentesség
Abból a tárgyból kapható felmentés, amelyet a tanuló más képzési formában tágabb
tartalommal és magasabb óraszámban tanult, és ezt OKJ-s bizonyítvánnyal igazolja, és
az adott OKJ-s képzés jogszabályi előírásai ezt nem tiltják. A mentességet írásban kell
kérni, az intézmény igazgatójától.

3.

1.

Gyakorlat teljesítése alóli mentesség
Összefüggő szakmai gyakorlatát már egy másik szakképző intézményben sikeresen
teljesítette és ezt hivatalosan igazolni tudja, a szakmai gyakorlat újbóli teljesítése alól
kérésére felmentésben részesíthetjük.

A tanuló kérelméről az intézményvezetés egyedi elbírálás alapján, minden esetben külön dönt.
Felelősen csak akkor dönthet az intézményvezetés, ha maradéktalanul meggyőződik arról, hogy
a korábban tanultak megfelelnek a szakképzés szakmai és vizsgakövetelményeiben, ill.
központi programjában foglaltaknak. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a tanuló a
szükséges ismereteken túl rendelkezik-e a tantárgyi/szakmai gyakorlat vonatkozásában előírt
megfelelő szintű kompetenciákkal.
Átvétel
Az egyes iskolatípusok közötti átlépést az igazgató, írásban benyújtott kérvény alapján
engedélyezheti.
 Más szakma, illetve évfolyam esetén az addig nem tanult tantárgyakból, modulokból
különbözeti vizsgát kell tenni, melynek eredményes letétele feltétele a
továbbhaladásnak.
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Szakmai és modulzáró vizsga követelményei
Szakmai és vizsgakövetelmények: a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban
kiadott központi képzési dokumentum tartalmazza.
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele iskolai rendszerű szakképzés esetén az utolsó szakképző
évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével.
Egy adott szakképesítés megszerzését célzó szakképesítő vizsgára bocsátás feltételeit a
mindenkor hatályos Országos Képzési Jegyzék és az egyes szakképesítések szakmai- és
vizsgakövetelményei tartalmazzák. A szakképesítő vizsgára való jelentkezés egyik
elengedhetetlen feltétele az utolsó szakképző évfolyam sikeres elvégzése.

1.12. C/3. Szakmai gyakorlat képzési helyeinek és formáinak bemutatása
Intézményünk a szakképzési törvény rendelkezéseit alkalmazza a megállapodások
megkötésénél és a tanulószerződések megkötésekor. Biztosítja az iskolai szakképzésben részt
vevő tanulók juttatásait a gyakorlati képzés során.
A szakmai gyakorlat célja: az iskola elméleti és gyakorlati oktató-nevelő munkájának
kiegészítése és elmélyítése, a tanultak adaptálási készségének fejlesztése. A szakmai
gyakorlatot a hallgatóknak a tanév, illetve a vizsgaidőszak végén egybefüggően kell
teljesíteniük. A szakmai gyakorlat az iskola és az intézmény együttműködési megállapodásán
alapul. A hallgatóknak a képzési programhoz illeszkedő tematika alapján kell munkát
végezniük. Fontos, hogy az iskola által adott tematikán kívül a hallgatók aktívan be tudjanak
kapcsolódni az intézmények munkavégzésébe, hasznos szakmai feladatokat teljesítve részt
vegyenek a napi munkában. A szakmai gyakorlattól azt reméljük, hogy a hallgatóinkat
alkalmasnak találják arra, hogy hosszabb távon is építsenek közreműködésükre. A szakmai
gyakorlatról a hallgatóknak beszámoló dolgozatot kell készíteni legalább 25 legfeljebb 30
gépelt oldal terjedelemben.
A középfokú szakképzésben résztvevők számára is kiemelten fontos az elméleti képzés mellett
a gyakorlati oktatás. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink elméleti ismereteiket a
mindennapi élethez közeli helyzetekben is gyakorolhassák. Ennek érdekében olyan korszerűen
felszerelt, új szoftver programokkal ellátott számítógépes oktatást szervezünk, ahol lehetőség
nyílik a gyakorlati foglalkozás megtartására.
Intézményünk a szakmai képzést a szakképzési kerttantervnek megfelelően teljesíti.
Szakmai vizsgák
Szakmai vizsgák
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A szakképzésben részt vevő tanulók a meghatározott évfolyam befejezése után szakmai vizsgát
tesznek.
A szakmai vizsga írásbeli gyakorlati és szóbeli részekből állhat.
A vizsgarészek és tantárgyak felsorolását a szakképesítésért felelős miniszter által
szakképesítésként meghatározott szakmai és vizsgáztatási követelmény tartalmazza.
A vizsgák időpontjai:
a. február – március
b. május – június
c. október
A vizsgabizottság összetétele:
- a vizsgabizottság elnöke;
- a kamara képviselője;
- az iskola képviselője;
Az írásbeli vizsga:
Az írásbeli vizsgarészen az oktatásért, illetve a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott
(központi) írásbeli tétel alapján a tantárgy egészét átfogó összetett feladatot kell megoldani.
A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot vagy segítséget nem kérhet és nem kaphat.
Az írásbeli vizsgarészt egy érdemjeggyel kell értékelni.
A gyakorlati vizsga:
A gyakorlati vizsga munkafeladatait az iskola dolgozza ki, a vizsgabizottság hagyja jóvá.
A munkafeladat végrehajtásához a vizsgázónak meg kell adni, a szükséges útmutatókat, a
munka megkezdése után további útmutatás csak baleset megelőzése céljából adható.
A szóbeli vizsga:
A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a felelős miniszter által meghatározott tantárgyakból és
tételek alapján ad számot tudásáról.
A vizsgázó minden tantárgyból tételt húz, a tantárgy jellegének megfelelően önállóan felel.
A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján a kötelező és az általa választott
érettségi tárgyból, illetve a szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból kap osztályzatot.
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarészen, továbbá, ha a
szóbeli vizsgarészen bármelyik tantárgyból - szakmai elméleti tárgyból elégtelen érdemjegyet
illetőleg osztályzatot kapott.
Ha a vizsgázó a szakmai vizsga követelményeinek megfelelően eredményes szakmai vizsgát
tett, szakképesítést igazoló bizonyítványt kap.
Sikeres érettségi esetén a vizsgázó érettségi bizonyítványt kap.
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D) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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D/1. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, hozzáférési lehetőségek

D Záró dokumentumok és rendelkezések
I. A pedagógiai program érvényességi ideje
Az iskola 2018. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját a pedagógiai
program módosítása alapján, felmenő rendszerben.
Ezen pedagógiai program érvényességi ideje: a visszavonásig érvényes.
II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
A pedaóusok minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott
általános célok és követelmények megvalósulását.
A fenntartó a pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását
évente értékeli.
III. A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására:
 az iskola igazgatója,
 a nevelőtestület bármely tagja,
 az iskola fenntartója tehet javaslatot.
A tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a képviselői útján javasolhatják.
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé.
A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell
bevezetni.
IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:
 az iskola fenntartójánál,
 az iskola honlapján
 az iskola igazgatójánál
 a nevelőtestületi szobában (elektronikusan)
V. A pedagógiai program elfogadása
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Nevelőtestület részére a megismerés, tanulmányozás, véleményezés lehetősége biztosított,
melyhez elektronikusan elérhetővé tesszük a dokumentumot. Egyeztetés, tájékoztatás után
nevelőtestületi értekezleten történik meg a véleményezés és szavazás az elfogadásról.
A köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az intézmény pedagógiai programja a
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
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D/2. A pedagógiai program elfogadásának dokumentumai

Elfogadó nyilatkozat - nevelőtestület (nevelőtestületi jegyzőkönyv, jelenléti ív)
jóváhagyás - fenntartó
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