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1. Összefoglaló, általános adatok
Támogatási kérelmet benyújtó szervezet: Piarista Rend Magyar Tartománya
A támogatási kérelem tárgya: „Göd 2.0 szakképzés-fejlesztési program”
•
•
•
•
•

A támogatás célja: A Göd 2.0 szakképzés-fejlesztési program tartalmi és szervezeti
kidolgozásának,
a hozzá kapcsolódó innovatív tanulási környezet létrehozásának,
az értékelés és továbbfejlesztés irányai, keretei meghatározásának,
a szakképzésfejlesztésbe való integrálásának
támogatása.

A program alapadatai:
•
•

évente három csoportban, csoportonként 16-16 (összesen 48) tanulóval, és 6-6 (összesen 18)
oktatóval
a programhoz kapcsoltan dolgozik egy szakmai vezető, egy projektasszisztens, egy pedagógiai
asszisztens, egy kommunikációs és egy munkaerőpiaci kapcsolattartásért felelős munkatárs

A támogatás összege: 589 894 700 Ft
Támogatási időszak: 2018. február 1. – 2021. augusztus 31.
A programelemek (az összesítő szerint):
•

I.1. Előzetes fejlesztés és felkészülés 2018. február - 2019. március

•

I.2. Működtetés 2018. szeptember - 2019. augusztus

•

I.3. Értékelés, korrekció 2018. szeptember - 2019. augusztus

•

I.4. Fejlesztés 2018. szeptember - 2019. augusztus

•

I.5. Tudásmegosztás 2019. január - 2019. augusztus

•

II.1. Működtetés 2019. szeptember - 2020. augusztus

•

II.2. Értékelés, korrekció 2019. szeptember - 2020. augusztus

•

II.3. Fejlesztés 2019. szeptember - 2020. augusztus

•

II.4. Tudásmegosztás 2019. szeptember - 2020. augusztus

•

III.1. Működtetés 2020. szeptember - 2021. augusztus

•

III.2. Értékelés 2020. szeptember - 2021. augusztus

•

III.3. Véglegesítés 2020. szeptember - 2021. augusztus

•

III.4. Tudásmegosztás 2020. szeptember - 2021. augusztus

A támogatás forrása: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész központi kerete
A program megvalósításában részt vevő további szervezetek (közreműködő szervezetek):
•

Piarista Szakképző Központ
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•

Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium

•

Piarista Oktató és Szolgáltató Kft.

•

Piarista Alapítvány

Előzmények

2.

A piarista rend Kalazanci Szent József által alapított, katolikus tanító szerzetesrend. Tagjai a szokásos
szerzetesi fogadalmak mellett negyedik fogadalomként a gyermekek neveléséről való különleges
gondoskodást vállalják. Küldetése: „Evangelizare educando”, azaz a nevelés által evangelizálunk.
Eszerint „együttműködő közösségekben, fejlesztő közeget alkotva hatékony segítséget kívánunk
nyújtani a ránk szorulóknak és hozzánk fordulóknak abban, hogy kibontakoztassák teljes
emberségüket, érett személlyé váljanak.”
A rendszerváltás után a piarista rend - mint iskolafenntartó - élő küldetéstudattal szakképző
intézményt alapított Gödön. Másfél évtizednyi sikeres működés után e gödi intézmény a 2000-es
évek második évtizedére komoly működési nehézségekkel küzdött. Bár a 2016/2017-es tanév elején
a fenntartó monitoring-folyamatot indított a működés optimalizálásának elősegítésére, azonban ezen
lépések érdemben nem hozták meg az elvárt eredményeket. Emiatt 2017 februárjában négyfős
fenntartói stratégiai munkacsoport alakult a Gödi Jelenlétről (a Gödön működő piarista
intézményekről) való távlatos gondolkodásra. A tagok számára Kalazancius üzenete a helyzet radikális
megközelítését igényelte: az új időknek új intézmény kell.
Azt tapasztaltuk, hogy a megakadás nem csupán gödi intézményünkre igaz, hanem rendszerszintű:
hiányt élnek meg a gyerekek, a családok, a munkáltatók, a képző intézmények. Nem helyi, hanem
rendszerszintű válaszokat kezdtünk hát keresni. A munkatársainkkal, minisztériumi szakemberekkel,
ágazati szakértőkkel, pedagógiai fejlesztőkkel és vállalati résztvevőkkel folytatott közös értékelési és
tervező folyamat eredményeképpen azt láttuk, hogy
•

mielőtt bármilyen szakmára szeretnénk is elvezetni a fiatalokat, abban kell segíteni
(szüleikkel együtt) Őket, hogy tehetségeik, érdeklődésük ismeretében tudatosan legyenek
képesek életutat választani;

•

a szakképzést meg kell alapoznunk olyan alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével,
melyek egy adott szakmától függetlenek, pontosabban minden szakmában szükségesnek
látszanak;

•

a megfelelő pályaorientáció érdekében először hiányzó életpálya-kompetenciákat kell
pótolnunk, amihez plusz időre van szükség;
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•

erősítenünk kell az értékalapú, személyes, egyéni tanulási utakat lehetővé tévő és egyben
közösségi tanulás kereteit.

Ezért amellett döntöttünk, hogy a fenti célok elérése érdekében a szakképzési évfolyamokat
megelőző orientációs évet dolgozunk ki. A stratégiai munkacsoport alapkoncepciót alkotott, melyet a
tartományfőnök vezető testülete, a konzisztórium elfogadott, s ezzel gyökeres szervezeti változtatást
kezdeményezett. A szervezeti változtatásnak pedagógiai, gazdasági és együttműködési céljai
fogalmazódtak meg. Ennek megfelelően a gödi intézményt modellintézményként, a párhuzamosan
működő Kilátó Piarista Pályaorientációs Munkaerőpiaci és Módszertani Fejlesztő Központtal
integráltan alkotjuk újra, olyan pedagógiával, oktatási-nevelési programmal, amely több szempontból
fejleszti a mostani rendszert, jogszerű, államilag legitim és adaptálható, terjeszthető. A modell
központi eleme a 2018 őszétől induló, szakképzést előkészítő évfolyam, mely az egyéni tanulási utak
pedagógiáján, az egyéni és csoportos kísérésen, a személyes pályaorientáción és az életpályatanácsadáson keresztül tervezi (felmenő rendszerben) megújítani a szakképzést.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. §-a 2018 nyarán a következő (7a)
bekezdéssel egészült ki: „A szakközépiskolában a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
engedélyével a kilencedik évfolyamot a szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott
tartalmú, szakképzést előkészítő évfolyam előzheti meg.” Ezzel lehetővé vált fejlesztési szándékaink
törvényi legitimációja, a nemzeti fejlesztési törekvésekbe történő illesztése.

A kérelmet benyújtó és a programot megvalósító szervezet bemutatása
A program gazdája a Piarista Rend Magyar Tartománya. A tavaly 400 éves jubileumát ünneplő
piarista rend a XVII. sz. második felében telepedett meg Magyarországon azzal a szándékkal, hogy
iskolákat hoz létre a rászoruló gyermekek számára. A piaristák óvodákat, általános iskolákat,
kollégiumokat és gimnáziumokat működtetnek országszerte. Intézményeinkben 4.300 diák tanul és
közel 450 pedagógus végzi az oktatási-nevelési munkát.
A magyar piarista oktatási intézmények nagy hagyományokkal bíró iskolák, amelyek méltán lettek
híresek szellemiségükről, oktatási színvonalukról, valamint számos jeles közéleti személyiséggé vált
egykori diákjukról. A korai időktől kezdve iskoláink az állandó pedagógiai innováció központjai.
Következik ez alapítónk, Kalazanci Szent Józsefnek abból az útmutatásából is, hogy a fiatalok részére
mindig a legkorszerűbb tudást kell biztosítani. A színvonalas oktatás és a folytonos megújulás
nagyfokú elkötelezettséget kíván, melyet a legutóbbi időkig a szerzetestanárok fogadalommal
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megerősített odaadása biztosított. A rendszerváltás után újrainduló egyházi iskolák életéből
kezdetektől fogva kivették részüket a világi kollégák is, megőrizve a tradicionális elkötelezettséget,
keresve annak új formáit, megvalósítási lehetőségeit.
A rend központja, tartományfőnöksége Budapesten található. A Piarista Rend Magyar
Tartományának hivatalos képviselője Labancz Zsolt SP, tartományfőnök.

Kilátó – egy szorosan kapcsolódó fejlesztési program
A Kilátó [az 1290/2016. (VI. 13.) Kormányhatározatban szereplő nevén váci Munkaerő-piaci
Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ] állami kezdeményezésre, a piarista rend
felelősségvállalásával létrejövő, egyedülálló intézmény – egy többfunkciós fejlesztést biztosító,
pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos kutató- és
módszertanfejlesztő műhelyként egyaránt működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző
központ.
A Kilátóval 2019 szeptemberétől a váci ferences kolostorban egy olyan komplex, személyre szabott
szolgáltató, kutató-fejlesztő, koordinációs központ és közösségi tér jön létre, amely kiemelt figyelmet
igénylő, 14-30 éves, elsődlegesen sajátos nevelési igényű, ezen belül fogyatékos gyermekek, fiatalok
életpályatervezését és -építését támogatja a fiatalok teljes emberi kibontakozásának, végzettség
megszerzésének és/vagy az elsődleges vagy másodlagos munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének
céljából. A pilot-működés fizikailag 2019. január 1-től elindul Vácon, az Attila utca 2-ben.
A kormány a vonatkozó kormányhatározatokon keresztül forrásokat rendelt a fejlesztési projekthez,
mely 2018 őszén zárul. Ugyanakkor a 2011. évi CLXXXVII. törvény 71. §-ára támaszkodva (a
„szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az (1)-(3) bekezdésben foglalt feladatai, továbbá
a 85. § (1) bekezdésében foglalt életpálya-tanácsadási feladatok ellátásának elősegítésére kutató és
fejlesztő-szolgáltató intézetként működő szervet jelölhet ki.”) 2018. január 31-vel létrejött a Kilátó
Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ belső egyházi jogi
személy, mely a jövőbeli (a tervek szerint 2019. szeptember 1-től teljeskörű) intézményesült
működés hordozására hivatott.
A Kilátó és a Göd 2.0 program szorosan összekapcsolódik – együtt egyedi és szinergikus értéket
teremtve.
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A tervezett program bemutatása

3.

A Göd 2.0 a hazai szakképzés fejlesztési programja. Célja szerint
•

a fiatalokat (szüleikkel együtt) segíti abban, hogy tehetségeik, érdeklődésük ismeretében
tudatosan válasszanak tanulási életútjaik között;

•

a szakképzést megalapozza olyan alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésével,
melyek az Ipar 4.0 és a jövő munkakörnyezetéhez illeszkednek, szakmáktól függetlenek,
illetve minden szakmában szükségesnek látszanak;

•

az első időszakban életpálya-kompetenciákra összpontosít, így építi a pályaorientációt, a
teljes életpálya-tanácsadást és -kísérést,

•

a szakképzésben képviseli az értékalapú, egyéni tanulási utakat lehetővé tévő és egyben
közösségi tanulást;

•

olyan modellt épít, mely a fő érintettekkel együttműködésben, a vállalatok fejlesztési és
megvalósítási folyamatba történő bekapcsolásával, teljes képzési integrációjával ad
válaszokat a hazai helyzetre.

3.1. A program áttekintő modellje
A teljes program tartalmában, szemléletében és megvalósítási módjában a piarista emberképen
alapul. A gödi szakképzés megújításának gyökereinél a piarista („kalazanciusi”) iskola identitását
találjuk. A piarista rend szolgálata végzésének minőségét tíz identitáselemmel írja le. Ez egy közös
referenciakeret, ami világosan kifejezi az általunk kínált képzés integrális (azaz összetett, a teljes
emberre irányuló) jellegét.
A piarista iskola a következő tíz identitáselemmel írható le:
•

A gyerekek és fiatalok központi szerepe

•

A szegények melletti elköteleződés

•

Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka

•

Az evangélium hirdetése

•

A társadalom megújítása

•

Megosztott küldetés

•

A család bevonása

•

Kísérés

•

A nevelők felkészítése
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•

Az egyházhoz tartozás érzése
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Lényeges: a „piarista identitás” nem egy puszta elméleti elgondolás, hanem munkánkat
meghatározó, egymással összefüggő szemléleti és cselekvési rendszer. A „kalazanciusi identitás”
abban áll, hogy ténylegesen azt akarjuk élni és megvalósítani – hűségesen és kreatívan –, ami a
rendalapító karizmatikus elképzelése volt. Az identitás viszont akkor tényleges érték, amikor nem
kizárólagos tulajdonunknak tekintjük, hanem ajándéknak, felkínált lehetőségnek mindenki számára;
amikor nem elvont fogalomnak tartjuk, hanem életstílusnak, a munkavégzés, a nevelés egyik
módjának; amikor olyan környezetet és teret alakítunk ki, amelyben lehet fejlődni ezen értékek
megvalósításában; amikor segítjük, hogy mindnyájan növekedni tudjunk egyéni hivatásunkban,
mindabban, amit ki-ki felfedez; amikor intézményeinket átalakítjuk az identitásunknak megfelelően.
Ez adja meg tiszta lehetőségét és szükségszerűségét annak, hogy a kifejlesztett modell adaptálható,
terjeszthető lesz.
A megvalósítandó modellt az 1. számú ábra foglalja össze.
Tartalmának lényege, hogy egy olyan új, komplex tanulási környezetben valósul meg, amelyben a
korábbiakhoz (és a szakképzésben hagyományosnak tekinthető főáramú, a hazai köznevelésben
jellemzően megtapasztalható, a gödi iskolában is hagyományosan élő gyakorlathoz) képest
gyökeresen megváltozik
•

a tanulás fizikai környezete;

•

a tanulás szervezeti kerete, a tanulásszervezés szemlélete és módszertára;

•

a tanulás tartalma;

•

a pedagógiai szemlélet.

A program megvalósításának alapelve, hogy szakmai támogatást biztosít a változási folyamat
valamennyi érintettje számára. A megvalósítandó programban azonos hangsúlyú és fontosságú az új
komplex tanulási környezet létrehozása és az új tanulási környezetben való biztos eligazodásra
felkészítés, azaz az adekvát szakmai támogatás.
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1. ábra: A Göd 2.0 szakképzést előkészítő évfolyamának koncepciója

A Göd 2.0 előkészítő évfolyama tanulási programjának kidolgozásánál erőteljesen építünk két
intézményesült modellre: a Dobbantó programra és a Kilátó központ diagnosztikai és egyéni
fejlesztési-kísérési módszertanára.
•

A Dobbantó programot a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze 2007-es központi kerete
finanszírozta és motorizálta; megvalósítása 2008-2011 között zajlott az ország 15 szakiskolájában.
A programot EU és OECD, valamint egyéb nemzetközi kutatások ismerték el, és hivatkoznak rá jó
gyakorlatként. A Dobbantó program közvetlen célja egy olyan szakiskolai előkészítő 9. évfolyami
program kialakítása és megvalósítása volt, amely a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő SNI
tanulók számára biztosított olyan egyéni ütemterven alapuló képzést, amely felkészítette őket a
többségi oktatásban és képzésben való részvételre, a sikeres továbbhaladásra. A program
közvetett célja az volt, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolarendszerű
oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15-25 éves fiatalok számára a
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szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka világához visszavezető, a sikeres egyéni életút
megtalálásához vezető lehetőséget biztosítson. A Dobbantóból feltétlenül átvételre számít az
egyéni ütemterven alapuló képzés – a tanulási tartalmak adaptációját, átdolgozását ugyanakkor
szükségessé teszi, hogy a célcsoport nem elsősorban SNI vagy az iskola-/képzési rendszerből
kimaradt fiatalok köre, illetve a kidolgozás óta eltelt közel 10 esztendőben változott a
szakképzéssel szembeni elvárásrendszer, így a szakképzésre előkészítés szükséges tartalma is.
•

A Kilátó (a vonatkozó 1290/2016. (VI. 13.) Kormányhatározatban szereplő nevén váci Munkaerőpiaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ) állami kezdeményezésre, a piarista rend
felelősségvállalásával létrejövő, egyedülálló intézmény. A kormány megbízta a rendet, hogy
hozzon létre egy „többfunkciós fejlesztést biztosító, pályaorientációs központként és
munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő
központként (…) működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző” intézményt. Célkitűzés
volt tehát

•

komplex, személyre szabott szolgáltató, kutató-fejlesztő koordinációs központ és közösségi tér
létrehozása, amely kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló, elsődlegesen sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló, ezen belül fogyatékos fiatalok életpályatervezését és -építését
támogatja a fiatalok teljes emberi kibontakozásának céljából;

•

végzettség megszerzésének támogatása és/vagy az elsődleges vagy másodlagos (támogatott)
munkaerőpiacon történő elhelyezkedés segítése.
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2. ábra: A Kilátó működési modellje

A 2018 szeptemberétől pilot-működését megkezdő Kilátó fő jellemzői:
•

14-30 éves fogyatékos gyerekek és fiatalok felkarolása, kísérése, fejlesztése,
munkaerőpiaci elhelyezése;

•

LLG (life long guidance) – életutat támogató pályaorientáció szemlélete szerinti
működés, fejlesztés;

•

innovációra való törekvés (a Fejlesztő Központ módszertani központként
tudományos kutató- és módszertanfejlesztő központként is funkcionál, így
folyamatosan követheti a témában a nemzetközi változásokat, illetve folyamatos
fejlesztésekkel javíthatja a fogyatékos gyermekek és fiatalok ellátásának minőségét);

•

tényalapúság (a Központ egyik fontos célkitűzése az, hogy működése, szolgáltatásai
és fejlesztései hatásvizsgálatokkal legyenek tényekkel alátámasztottak);

•

szubszidiaritás (mint szakmai, társadalmi és gazdaságszervezési elv, mely különféle
ágazati intézményrendszerek egyes elemeivel való együttműködésben egymást
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elfogadva

cselekszik

a

közjóért,

a

meghatározott

célcsoportok

hatékony

foglalkoztatása érdekében);
•

rendszerben való gondolkodás (a központ mint egész megközelítése, melynek elemei
összetartoznak, és folyamatos kölcsönhatással vannak egymásra; a tevékenységek
egymást erősítik).

•

együttműködés (a Központ szervesen illeszkedik a teljes hazai pályaorientációs és
munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató rendszerbe; a hatékony segítés érdekében
elkerülhetetlen a minden érintett szereplővel való szoros kapcsolat, hálózatos
működés);

•

személyes kísérés, mentorálás, egyéni felkészítési

utak meghatározása –

pályaorientáció, életpálya-tervezés, a mentorált személyek pozitív és tartós
énképének fejlesztése, önismeretének növelése a személyes kísérés garanciájával, az
egyén élethelyzetéből, céljaiból, igényeiből, kompetenciáiból kiindulva és ahhoz
igazodva

személyre

szabott

folyamat-támogatást

adva

az

életpálya

terv

megvalósításában;
•

közösségfejlesztés (a munkaerő-piacon való sikeres részvétel elérése, az egyéni
boldogulás

funkcionális

megvalósulásának

lépései

a

célcsoportok

szoros

összekapcsolásával valósulhat meg; az adott térség helyi közösségei olyan
szolgáltatásokat képesek megszervezni és megvalósítani, amelyek központi
szervezéssel, előirányzással nem lennének képesek hatékonyan működni – az adott
térség gazdasági, szociális, társadalmi aktivitásainak sajátosságai révén. Ebből
adódóan hasznos és szükséges az összetartozás, együttműködés, kölcsönös
támogatás megerősítése a közösségfejlesztés eszközeivel.)
•

elérhetőség és hozzáférhetőség (azaz mind az intézmény, mind pedig a
szolgáltatások a célcsoport számára az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének és
elvének biztosításával valósul meg – biztonságosan, érzékelhetően, értelmezhetően
és fizikai korlátok nélkül).

3.2. Az új komplex tanulási környezet
A Göd 2.0 program komplex tanulási környezetének pedagógiai szemlélete és gyakorlata – a piarista
emberkép első identitáselemére építve – a diákközpontú szemléletre és gyakorlatra épül. Ebből
kiindulva jönnek létre/változnak meg a komplex tanulási környezet egyes elemei.

3.2.1. A tanulás fizikai környezete
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A tanulás fizikai környezetének kialakításakor alapelvünk, hogy az vonzó legyen, az iskolai
tartózkodáshoz és a tanuláshoz kedvet ébresszen. Tehát
•

biztosítson lehetőséget a különböző tanítási és tanulási programoknak és
pedagógiáknak, beleértve a jelenlegi IKT eszközöket, informatikai alkalmazásokat,
technológiákat;

•

biztosítsa, hogy használóik egészséges, biztonságos, kellemes, stimuláló tanulási
helyzetekben tevékenykedhessenek;

•

tegye lehetővé az épület optimális, költséghatékony működtetését.

A programban az iskola különböző terei teljes egészükben a tanulás tereinek számítanak, és
biztosítják az eredményes formális, nem formális és informális tanulás szükséges feltételeit is.
Mindenütt szükséges az információforrások széles körének mindenki számára hozzáférhetővé tétele,
a taneszközök, szoftverek folyamatos frissen tartása csakúgy, mint az egészséges, cselekvő, a tudást
konstruáló, játszó és szociálisan fejlődő diák, valamint a pedagógus lét feltételeinek teljes körű
biztosítása a fizikai térben és a szükséges eszközökön keresztül is.

3.2.2. Szervezeti keretek
A szakképzést előkészítő évfolyam szervezeti keretei sok szempontból eltérnek a hagyományos
szakképzés szervezési formáitól. E megváltozott szervezeti keretek körében külön tárgyaljuk
•

az emberi tevékenység szervezését,

•

a tér, terek szervezését,

•

az idő szervezését, valamint

•

a külső kapcsolatok szervezését.

Az emberi tevékenység szervezése
A. A diákok, tanulócsoportok szervezése
A szakképzést előkészítő évfolyamon a diákokra fordítandó nagyobb figyelem, az egyéni fejlődés
biztosítása érdekében alacsonyabb csoportlétszámokkal dolgozunk. Az ideális csoportlétszám 12-15
fő, de semmiképpen sem magasabb 16 főnél. A tanulócsoportok zömmel csoportkeretben dolgoznak,
ugyanakkor időszakonként az orientációs szakasz csoportjainak közös program is szerveződik, illetve
az iskola többi évfolyamának diákjaival is alkalmuk nyílik találkozásra, együttműködésre.
B. A pedagógusok szervezése
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Egy-egy tanulócsoporttal 6 fős stabil pedagógus team, az úgynevezett Orientációs Team (OT)
működik együtt. A szakképzést előkészítő szakasz diákcsoportjai mindegyikének saját orientációs
teamje van, ezek együttesen alkotják a szakképzést előkészítő évfolyamon dolgozók közös teamjét, a
Fejlesztő Teamet (FT).
Az alacsony létszámú OT-k működtetése egyben azt jelenti, hogy a fejlesztő munka során nem a
szakrendszerű oktatáson van a hangsúly, hanem a szakképzés előkészítésén, azaz a diákok
alapkompetenciáinak a megfelelő szintre hozásán, személyiségük megerősítésén, a kölcsönös bizalmi
kapcsolat kialakításán, a szakirányú orientáció megtalálásán. Az orientációs teamek, a fejlesztő team
kialakításánál alapvető szempont, hogy olyan kollégák vegyenek részt e szakképzést előkészítő
munkában, akik megértik és elfogadják a diákokat saját élethelyzetükben, és akikben a diákok is
megbíznak. Ugyanakkor legalább ennyire fontos szempont az is, hogy egy-egy OT tagjai kölcsönösen
elfogadják egymást, bízzanak egymásban, tudjanak közösen, együttműködve tevékenykedni. Az OTknek a feltételeknek megfelelő szakoktatók is állandó tagjai.
Az orientációs teamek minden tagja egyben 3-4 diáknak a segítő párja, kísérője is lesz. Ez a kapcsolat
a kölcsönös bizalomra épül és kölcsönös választás után válik formálissá, kb. a csoport létrejötte után
egy hónappal (minden induló évfolyam tanévének elején). A segítő pár feladata a diák követése, és
heti rendszerességgel egyéni beszélgetés is (lehetőleg kevésbé formális keretek között). A tanórai
foglalkozások legalább 40%-ban kettős óravezetéssel valósulnak meg, hogy minden diák
megkaphassa a személyre szóló, számára szükséges fejlesztő kísérést.
Az orientációs team heti rendszerességgel ül össze, az egyes diákokkal kapcsolatos teendők,
események megbeszélése érdekében. Az OT-nek esetenként vagy bizonyos időszakra meghívott
tagjai is lesznek, pl. az iskolapszichológus, iskolai szociális munkás, ifjúságvédelmi felelős.
A szakképzést előkészítő évfolyamon dolgozó teamek együttesen alkotják az FT-t. Az FT együtt készül
fel az előkészítő évfolyam jelentette új feladatra, és ha hasonló jellegű kihívásokkal, megoldandó
problémával kerülnek szembe, közös megbeszélést is szervezhetnek. Legalább havi egy alkalommal
mindenképpen sor kerül FT megbeszélésre is.
C. Szakoktatók szervezése
A szakoktatók - ahogy ez már az OT-k feladatainál is említésre került - a nevelőtestület teljes értékű
tagjaiként vesznek részt az orientációs szakasz és az orientációs teamek munkájában. Kiemelt
szerepük van a szakmacsoportok megismertetésében. Sok esetben pontosan ők azok, akik
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szerepmodellt is jelenthetnek egyes diákok számára, így segítő párként is fontos partnerei lehetnek a
programnak.
D. Az FT-ben dolgozók munkaköri feladatai (teljes munkaidőben a programban foglalkoztatva)
•

felkészülés a foglalkozásokra és különösen a kettős vezetésű órákra

•

foglalkozások megtartása

•

munkahely-látogatásra, munkakörök megismerésére felkészítés és kísérés

•

felkészülés az orientációs szakaszban való munkára

•

továbbképzésen, workshopokon való részvétel

•

team-megbeszéléseken való részvétel

•

segítő párként tevékenykedés

•

a segített pár egyéni fejlődési terve megvalósulásának támogatása, ennek érdekében
eseti szerződések kötése és teljesítésük támogatása

•

kapcsolattartás a szülői házzal

•

a nonformális és informális tanulási alkalmak szervezése és azokon való részvétel
iskolán belül és kívül

A tér szervezése
A. A szakképzési előkészítő évfolyam csoportjainak saját terei
A tanulási/fejlődési tér alapja a csoport saját helyisége, a csoportszoba. Ennek alakítása a tanulandó
témától, illetőleg tanulásszervezési mód/fejlesztési feladat igényétől függően flexibilis. Kialakításra
kerülnek a csoportszobán belül önálló munkára vagy elvonulásra lehetőséget biztosító terek is,
valamint a csoportszobától független olyan különálló, megfelelő helyszínek is, ahol a pedagógusok
akár egy-egy vagy néhány diákkal, akár szülőkkel ülhetnek le megbeszélésre.
B. Az orientációs csoportok közös használatú terei
Olyan terek is létrejönnek, amelyeket a szakmai előkészítő szakasz összes diákja, összes csoportja
közösen használhat. Ilyen például a közös olvasósarok és kézikönyvtár, mozgási lehetőségeket
biztosító edzőterem, közös teakonyha és a játék, a szabadidőtöltés, a kulturális tevékenységek terei.
Ezeket a tereket az orientációs csoport tanulóin kívül (megfelelő napirendi beosztás és szabályozás
szerint) az intézmény többi diákja is használhatja (a támogatási kérelemben ennek megfelelően részfinanszírozást kértünk).
C. Iskolán belüli terek - az iskola összes diákjával közös terek
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Az orientációs szakasz diákjai nem élhetnek inkubátorban, így szükséges, hogy az iskola működése
szerinti hagyományos életben is jelen legyenek. Természetszerűen osztoznak a többiekkel az
éttermen, büfén, iskolai aulán, tornatermen, iskolaudvaron, és bizonyos szakmacsoportok
megismerése érdekében a tanműhelyeken is.
D. Iskolán kívüli terek
Az iskolán kívül is sok tanulási/fejlődési alkalom adódik. Ezek közül a legjellegzetesebb az átlagosan
heti rendszerességgel sorra kerülő munkahely-látogatás, munkaköri feladatok megismerése (job
shadowing). Az informális és nonformális tanulásra is sokszor az iskolán kívüli terekben nyílik
lehetőség, legyen szó kirándulásról, evezésről, színház- vagy kiállítás látogatásról, önkénteskedésről
stb.

Az idő szervezése
A. A tanítási nap szervezése
A szakképzést előkészítő évfolyamon egy-egy tanítási nap szerkezete eltér a hagyományos iskolai 45
perces órák ritmusától. A napok struktúrája:
•

nyitó kör, ráhangoló beszélgetés (közös reggeli készítés és reggelizés során is
megvalósulhat)

•

egy nagyobb (két tanórányi) blokkba szervezett tanítási egység

•

sportolás

•

második nagy blokk, amely inkább a nonformális és informális tanulásra ad
lehetőséget

•

ebéd

•

harmadik nagyobb blokk (szabad sáv a művészetekre, idegen nyelvre és a gyerekek
érdeklődési területeihez igazodó differenciált foglalkozások)

•

a nap zárása, záró kör

Az előkészítő évfolyamra jellemző, hogy az aktualitásokhoz rugalmasan alakítható. Így ha olyan
váratlan esemény történik, ami a diákok figyelmének középpontjába kerül, ezek pedagógiai hasznára
építve bátran eltérhetnek a pedagógusok az előre eltervezett foglalkozások tartalmától.
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B. A tanítási hét szervezése
Egy-egy tanítási hét – a tanulásszervezés tartalmát tekintve – 3+2 napra oszlik. Három napon az
alapkompetenciák fejlesztése kap elsődleges hangsúlyt, míg a további két napon az életpálya építés,
a vállalkozói és munkavállalói kompetenciák fejlesztése, a munkahelyek és munkakörök megismerése
kerül előtérbe. Utóbbi heti egy alkalommal intézményen kívül történik.
Az alábbi táblázat egy vázlatos hetirendet mutat:
Hétfő
8:00

8:40

1

8:50

9:30

2

9:40

10:20

3

10:35

11:15

4

11:25

12:05

5

Nyitó

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Közös

1. blokk

Sport

2. blokk
12:15

12:55

6

Job
Szabad sáv,
Shadowing
egyéni találkozás

Szabad sáv,
egyéni találkozás

Ebédszünet
13:25

14:05

7

14:15

14:55

8

14:15

17:15

Zárás előbb
3. blokk
+ Záró Team ülés / Szakkör

Közös

Team ülés

C. A tanév szervezése
A támogatott fejlesztési folyamat keretében mindhárom tanévben érvényes az adott orientációs
évfolyamra, hogy a tevékenység a hagyományos iskolaévhez igazodva zajlik, ugyanakkor bizonyos
szakaszok különös jelentőséget kapnak benne.
Ezek:
•

az első tanítási hét: a szakképzésre előkészítő programra hangolódás hete

•

az első hónap: a segítő párok alakulásának időszaka

•

az első másfél hónap: a diákok megismerésének időszaka, az egyéni fejlődési tervek
(EFT) elkészítése, a Kilátó program eszközeivel egyéni felmérés készítése

•

október közepe - január közepe: az EFT első szakaszának megvalósítása
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•

január közepe - március: az EFT második szakaszának megvalósítása

•

április - június: az EFT harmadik szakaszának megvalósítása

•

június: döntés az egyéni tanulási utakról, az orientációs program zárása

A tanév során többször (átlag havi egy alkalommal) kerül sor valamilyen kitüntetett, non-formális,
közösségi programra: kirándulásra, valamilyen kulturális vagy sportrendezvényre, önkénteskedésre,
szülőkkel közös programra, a diákokat érdeklő izgalmasabb eseményre, táborozásra (erdei iskolára).
A külső kapcsolatok szervezése
A szakképzést előkészítő évfolyamra, illetve a teljes szakképzésre a nyitottság, a színes külső
kapcsolatok jellemzőek. Ilyen külső kapcsolatok például:
•

Kilátó

•

régiós köznevelési intézmények

•

régiós vállalati háló

•

önkéntes kapcsolatok Gödön és a régión belül

•

szakképző intézmények és hálózatok

•

Piarista intézményi családi kapcsolatok

•

nemzetközi kapcsolatok - Piarista, Európai Második Esély Iskolák Hálózata - E2CEurope

3.2.3. A tanulási program, a tanulás tartalma
Az előkészítő év tanulási tartalmainak meghatározásában kiemelt szerepe van a 21. századi
munkaerőpiaci elvárásoknak, valamint a várható, előre jelzett kompetencia szükségleteknek.
Az Európai Unió közös szakképzési politikára vonatkozó ajánlásokat tesz már több mint két évtizede,
melyek közül a 2010-es Bruges-i Közlemény 6 stratégiai célkitűzést fogalmazott meg:
•

A szakmai alapképzés vonzó tanulási lehetőséggé tétele

•

A szakmai alap- és továbbképzés kiválóságának, minőségének és relevanciájának
előmozdítása

•

Rugalmas hozzáférés biztosítása a képzéshez és a képesítésekhez

•

A szakmai alap- és továbbképzés nemzetközivé tételére irányuló stratégiai
megközelítés kidolgozása, valamint a nemzetközi mobilitás előmozdítása
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•

Az innováció, a kreativitás és a vállalkozói készség, valamint az információs és
kommunikációs készségek (IKT) felhasználásának elősegítése (a szakmai alapképzés
és továbbképzés esetében egyaránt)

•

Inkluzív szakmai alap- és továbbképzés

2015 júniusában a szakképzésért felelős miniszterek találkozóján elfogadott Rigai Következtetések
című dokumentumban 2020-ig öt középtávú, az Oktatás és képzés 2020 stratégiai keretrendszerhez
igazodó célkitűzés jelenik meg:
•

A munkaalapú tanulás támogatása minden formájában, különös tekintettel a
gyakorlati képzést a vállalatoknál megvalósító apprenticeship típusú alternáló
megoldásokra.

•

Az

EQUAVET-ajánlással

kompatibilis,

tanulási

eredményeken

alapuló

minőségbiztosítási rendszerek továbbfejlesztése.
•

A szakképzési és képesítési rendszerek rugalmasabbá és átjárhatóbbá tétele a
nagyobb fokú hozzáférés érdekében.

•

A kulcskompetencia-fejlesztés megerősítése a szakképzésben.

•

Az iskolarendszerű szakképzésben és a szakmai továbbképzésben dolgozó szakmai
tanárok, oktatók és mentorok szakmai fejlődésének támogatása.

A 21. század sikeres állampolgára számára szükséges „új alapkészségek” meghatározása már az
ezredforduló környékén megtörtént, ám az öt szükséges területen: (1) információs és kommunikációs
készségek (IKT), (2) technológiai kultúra, (3) idegen nyelvek ismerete, (4) kezdeményező- és
vállalkozási készség, (5) szociális készségek, továbbra is jelentős hátrányok érzékelhetők.
Az Európai Bizottság Gondoljuk újra az oktatást (2012) című dokumentuma szerint a kritikus
gondolkodásra, a kezdeményezőkészségre, a problémamegoldásra, a közös munkavégzés
képességére szükséges fókuszálni az oktatásban, hiszen ezek a transzverzális készségek segítik az
egyént a változásokhoz való sikeres alkalmazkodásban életpályája során. Ugyanakkor, ezek a
foglalkoztathatóságot, az innovációt, az aktív állampolgárságot erősítik, és hozzájárulnak más
kulcskompetenciák fejlesztéséhez is Az alapkészségek biztonságos elsajátításán kívül kiemelt fókuszt
szükséges helyezni még a nyelvtanulásra, a vállalkozói készségek, valamint a digitális kompetenciák
fejlesztésére is.
A Világgazdasági Fórum által kiadott Future of the Jobs Report (2016) is megerősíti, hogy a 2020-ra
előre jelzett – alább felsorolt – legkeresettebb 10 munkavállalói készség között a komplex
problémamegoldás, kritikus gondolkodás és együttműködés is megjelenik többek között.
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•

komplex problémamegoldás

•

kritikus gondolkodás

•

kreativitás

•

a másik emberhez való kapcsolódás

•

együttműködés

•

érzelmi intelligencia

•

döntéshozatal

•

szolgáltatói szemlélet

•

tárgyalási készségek

•

rugalmas gondolkodás

Az Ipar 4.0 korszaka további elvárásokat támaszt:
•

az oktatási színvonal állandó fejlesztése;

•

a jövő ipari munkaerőinek, a műszaki értelmiségi és kutatói generációinak a kor
változó követelményeihez igazodó, nemzetközileg is magas szintű képzése a régi és
az új tudásintenzív szakmákban és a szükséges összetételben;

•

flexibilis és konvertálható tudás és tanulási képesség átadása a jövő nemzedékének;

•

felkészítés a nemzetközi kutatói hálózatokba való sikeres bekapcsolódásba, a
mobilitási képesség elsajátítására.

A digitális kompetencia magában foglalja az információs társadalmi technológiák (IST) magabiztos és
kritikus használatát a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. Ez az információs és
kommunikációs technológiák (IKT) terén meglévő alapvető készségeken alapul: számítógép
használata információ visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje
céljából, valamint a kommunikáció és az együttműködési hálózatokban való részvétel céljából az
interneten keresztül. Az IT-mentes munkakörökben foglalkoztatottak száma folyamatosan csökken,
ezek a munkakörök jórészt megszűnnek. Ezért alapvető feladat már a képzés megkezdésével
egyidejűleg a digitális írástudás alapjainak kialakítása.
Charles Handy, napjaink egyik kiemelkedő gondolkodója A második görbe című könyvében így
fogalmazza meg a 21. századi iskolákkal szemben megjelenő elvárást: „Ahhoz, hogy az életre nevelő
iskolaként hatékonyak lehessenek, jobban kell (vagy kellene) hasonlítaniuk a mai munkahelyre, ahol a
feladatok egyre inkább projekteket jelentenek, csoportokban hajtják azokat végre, ahol díjazzák a
kezdeményezést és jutalmazzák az elkötelezettséget.”
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Összességében, a fent felsorolt szinte egybehangzó dokumentumok és tanulmányok, illetve a
munkaerőpiaci előrejelzések alapján jól körülhatárolhatóak azok a területek, melyekre különös
hangsúlyt kell helyezni a képzés során az eredményes szakmatanulás és a későbbi sikeresebb
munkaerőpiaci beválás érdekében.
Az

előkészítő

évfolyam

tanulási

tartalma

a

fenti

szempontokat

figyelembe

véve

műveltségterületekbe sorolt modulokból építkezik (lásd a 21. oldalon). Az egyes modulok változatos
felhasználási lehetőségeket kínálnak, rugalmasan alkalmazhatók annak érdekében, hogy a
felhasználó pedagógusok sikerrel tudjanak alkalmazkodni a körülményekhez, illetve a különböző
tanulói igényekhez. A Dobbantó programban jelenleg rendelkezésre álló modulok a tanítás-tanulás
megtervezését-megszervezését segítő, választható dokumentumok, szakmai eszközök rendszere.
Változatos sorrendben szerepelhetnek a tanítás-tanulás folyamatában, megváltoztathatók, az egyik
elemben alkalmazott ötlet, megoldás áttehető más szerkezeti elemekbe is, gazdagítva azokat. A
meglévő kidolgozott modulrendszer az adott tanulócsoportra adaptálható, anélkül, hogy alapvető
céljai sérülnének; lehetséges a folyamatos bővítés, a majdnem minden modulon belül meglévő
változatokból történő válogatás. Ez teszi lehetővé, hogy átdolgozásukra, frissítésükre és
kiegészítésükre a megvalósítás folyamatában, a résztvevő pedagógusok aktív közreműködésével
kerüljön sor.
A Dobbantó középpontjában a kompetenciafejlesztés állt. Öt nagy kompetenciaterületet
(kommunikációs, tanulási, szociális és egészséges életvitellel kapcsolatos, alapvető munkavállalói és
életpálya építési, valamint munkavégzéssel kapcsolatos kompetenciák) határozott meg, melyek
alábontása számos aldimenziót foglal magában. Ezek cselekvéses, viselkedéses megjelenítése teszi
megfoghatóvá, tanulási eredménnyé alakíthatóvá a kimeneteket.
A kommunikációval összefüggő kompetenciák vonatkoznak többek között beszédkészségre, szóbeli
és írott szöveg értésére, vizuális kommunikációra, elektronikus média útján történő kommunikációra
és művészeti tevékenységekben megnyilvánuló kommunikációra. A tanulási kompetenciák magukba
foglalják például a tanulási források keresését, feldolgozását és felhasználását, különböző tanulási
módszerek ismeretét és alkalmazását, valamint a tanulási folyamat értékelését, a tanulásra való
folyamatos reflektálást. A szociális és egészséges életvitellel kapcsolatos kompetenciák közé
sorolódnak az együttműködés, a társas környezetbe való beilleszkedés is, valamint az egészségvédő
stressz

kezelési

szokások

elsajátítása.

Az

alapvető

munkavállalói

és

életpálya-építési

kompetenciákhoz tartoznak a változáshoz való alkalmazkodás készségei, az önismeret, az élethosszig
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tartó tanulással, illetve a pályafejlődéssel kapcsolatos kompetenciák. Az ötödik nagy terület, a
munkavégzéssel kapcsolatos kompetenciák területe.
A fenti kompetenciákat további, időközben fókuszba került területekkel szükséges bővíteni. Ennek
megfelelően a tartalom további fejlesztései az alábbiak területekre mindenképp kiterjednek:
•

alapkészségek (kiemelten: számolás, szövegértés)

•

idegen nyelv

•

transzverzális készségek (kritikus gondolkodás, vállalkozói és kezdeményezőkészség,
problémamegoldás, design-thinking, együttműködés képessége)

•

digitális írástudás

•

az életpálya-építéssel összefüggő készségek fejlesztése

•

a tanulás tanulása, az élethosszig tartó tanulás megalapozása

A tanulási tartalmak szervezésére a tanév során a következők szerint kerül sor:
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Tartalom

Időkeretek

Bevezető hét: ismerkedés, támogató ajánlások

1 hét, 30 óra

Búcsúzó hét: visszacsatolás, támogató ajánlások

1 hét, 30 óra

Folyamatos munka

34 hét

Óra/hét, műveltségterületi foglalkozások

30 óra / hét

Job shadowing

6 óra / hét

Felhasználható óraszám a tanévben, műveltségterületi
1020 óra
foglalkozások
Össz-óraszám a tanévben

1224 óra

Életpálya-tervezés, szakmaismeret

40% (cca. 400 óra)

Műveltségterületekhez köthető fejlesztési idő

60 % (cca. 600 óra)

A szakképzést előkészítő évfolyam moduljainak műveltségterületei a NAT műveltségterületei alapján
szerveződnek. Nem jelenik meg óraszám szerinti önálló műveltségi területként az informatika, mert
ez alkalmazott módon valamennyi műveltségi területnek részét jelenti. A modulok
műveltségterületenként és lehetséges órakeretük:

Műveltségi területek

Éves óraszám
34 héttel számolva

Kommunikáció és anyanyelv

100

Élő idegen nyelv (angol/német)

80

Matematika

80

Társadalom- és jelenkor-ismeret

50

Természetismeret

80

Szakmaismeret

200

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési
modulok

200

Művészetek

60
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Testnevelés és sport

170

Összesen

1020

A modulok alkalmazásával párhuzamosan az érintett pedagógusok támogatást kapnak ahhoz, hogy
fejlődjenek képességeik, készségeik, a tudatosabb, szükségletekre reagáló tervezés, új tartalmak
felkutatása és adaptálása érdekében a helyi igényeknek megfelelően. Biztonságos, támogatott
körülmények között tanulják meg a projekt során, hogyan lehet források után kutatni, hogyan lehet
az egyéni igények és szükségletek alapján megtervezni a tananyagot, illetve már rendelkezésre álló,
elérhető tartalmakat adaptálni. A folyamat során − területenként − egy bővíthető szakmai
forrásgyűjtemény (szakirodalom, esettanulmányok, jó gyakorlatok gyűjteménye, on-line tartalmak
stb.) összeállítására kerül sor. Korszerű, motiváló, akár online, interaktív formában elérhető elemek
szakszerű beépítése a tananyagba jelentősen szélesíti a tanulók lehetőségeit.
A modulok, illetve új tartalmak lehetőség szerint projektekké való alakítása szintén a fejlesztés része.
A diákok értékelése az egyéni fejlődési terveken alapul. A fejlődést az egyének portfólióin keresztül
lehet követni. A kompetenciák értékelése nem a bemeneti tényezőktől függ (a képzési folyamatok
időtartama, helyszíne és pedagógiai módszere, amelyekben a kompetenciákat megszerzik a diákok),
hanem a meghatározott tanulási eredmények elérésén (learning outcomes) alapul.
Az orientációs év legfontosabb kimeneti elemei (céljai és várakozásai) a következők:
A fiatal alapkompetenciáiban (kiemelten: komplex problémamegoldás, kritikus gondolkodás,
kreativitás, a másik emberhez való kapcsolódás, együttműködés, érzelmi intelligencia, döntéshozatal,
design-gondolkodás, szolgáltatói és

vállalkozói szemlélet,

tárgyalási készségek,

rugalmas

gondolkodás, digitális kompetenciák) elérje azt a szintet, amely a középiskolában való eredményes
szakmatanulást lehetővé teszi.
A Magyar Képesítési Keretrendszer szintleíró jellemzői alapján ezek a következők:
Ismeret:
•

ismeri a feladatmegoldáshoz/munkavégzéshez szükséges eszközöket, módszereket és
eljárásokat,

•

egyéni érdeklődésnek megfelelő szakterületen szélesebb körű tudáselemekkel rendelkezik,
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•

ismeri az adott műveltség- / szakterülethez tartozó alapvető tényeket, fogalmakat,
folyamatokat.

•

ismeri a szakmacsoportok által elvárt követelményeket.

Képesség:
•

alkalmazza a megismerés, az önálló ismeretszerzés alapvető módszereit.

•

összekapcsol ismereteket, tudássémákat, új sémákat alakít ki ismert kontextusban,

•

az egyszerűbb feladatok elvégzése mellett új elemeket is tartalmazó problémákat kreatívan
megold

•

idegennyelv-tudása illeszkedjen szakmaiságához,

•

képes döntéseket hozni saját tanulása, jövője terén

•

összefüggésekben, rendszerben gondolkodik.

Attitűd:
•

kritikusan szemléli és használja a különböző forrásokból származó információkat,

•

keresi az együttműködés lehetőségét és felismeri a munka, vagy más helyzetből fakadó
szerepeket,

•

magára nézve is érvényesnek tartja az általánosan elfogadott társadalmi normákat,

•

nyitott új elemeket is tartalmazó problémák kreatív megoldására.

Autonómia:
•

saját tevékenységét önállóan ellenőrzi és reflektálja,

•

összetett, de ismert feladathelyzetekben is önállóan, felelősségtudattal tevékenykedik.

A tanulási eredmények részben megjelennek a rendelkezésre álló modulokban, de kiegészítésük,
pontosításuk, illetve az új tartalmak tanulási eredmény alapú kialakítása a fejlesztés során történik
meg. Ez a megközelítés támogatja az informális és non-formális tanulási folyamatok hatásának
beszámítását is, melyekre lehetőséget biztosít a számos tervezett nem közismereti, illetve életpályaépítési tartalom, mint például a sport, művészeti (kreatív) és egyéb szabadidős lehetőség biztosítása,
melyek tartalmát részben szintén előre szükséges meghatározni, illetve kidolgozni. Ezen a téren
nagymértékben támaszkodunk az intézmény munkatársaira, akik saját – nem feltétlenül a
szaktárgyukhoz, szakterületükhöz kapcsolódó – tudásukat, képességeiket hozhatják be a szabadidős
tevékenységek terén.
A mérés és értékelés tartalmi mutatói között szerepelnek:
•

pályaismeret és készségek (pl. interjún való részvétel készségei),
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•

a viselkedés (pl. információs adatbázisok megnövekedett használata),

•

hiedelmek és érzelmek, valamint a hatékony szerepfunkcionálás változásának vizsgálata.

A különböző kimeneti (viselkedéses) indikátorok között az egyik legfontosabb a tanulmányi terv
elkészítése. A folyamat jellegű indikátorok közé tartozik a pályaérettség, a pályaadaptabilitás, a
személyiség, az észlelt akadályok, a társas támogatás, az énhatékonyság és az eredményelvárások.

3.2.4. A tanulásszervezés szemlélete, módszerei, eljárásai
A gödi modellben kiemelendő, hogy
•

a tanulás egyszerre egyéni és közösségi szinten is zajlik, s meghatározónak tartjuk,
hogy e két párhuzamos folyamat közt milyen egymásra hatás zajlik

•

az egyéni tanulás mindig közösségekben, adott gyakorlatokban, kontextusban zajlik.
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Eredményes személyre szabott tanulásnak azt tekintjük, melyre egyaránt jellemző:
•

benne a tanuló aktív résztvevő, maga konstruálja a tudását,

•

a tanulási folyamat önszabályzott,

•

közösségben zajlik, kollaboratív jelleggel,

•

szituatív, amit befolyásol az adott szociális, kulturális, történeti, tanulási kontextus.

A fenti tanulásértelmezésnek megfelelően egyéni tanulási utak, személyre szabott tanulástámogatás
történik a gödi szakképzési előkészítő tanévben. Ennek szakaszai:
A. Helyzetfeltárás: A sokfelől, különböző előzetes motivációval, elvárással, tudással érkező diákokat
a tanév elején alaposan meg kell ismerni. Ennek a folyamatnak a lépései:
•

egyéni sajátosságok feltérképezése

•

egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése (felhasználva a Kilátó
diagnosztikus eszközrendszerét)

•

kompetenciatérkép

B. Egyéni fejlődési terv: Az orientációs team a helyzetelemzés során feltárt adatokra építve a diákkal
(és szüleivel) közösen egy több szakaszból álló egyéni fejlesztési tervet készít az orientációs
tanévre.
C. Tanulási folyamat: A tanév során a tanulásszervezés épít a szociokunstruktivista tanulásfelfogásra
és alkalmazkodik a diákok egyéni sajátosságaihoz. Gyakrabban alkalmazott módszerek az egyéni
munka (egyénre szabott feladatok, digitális, on-line feladatok), a pármunka (tanulópár),
kooperatív csoportmunka, projektjellegű tanulás
D. Tanévzárás: A szakképzési előkészítő tanév során a diákok munkáját tanulást támogató értékelés
segíti. Ennek az értékelési eljárásnak a legfontosabb elemei:
•

Egyéni fejlődési terv (EFT)

•

Modulzárás, modulértékelő lapok

•

Portfólió

•

Nyitó és Záró kör

•

Kísérés

Kulcsfontosságú a tanulók önértékelésének folyamatos ösztönzése, segítése, hogy a tanulók
önmagukra vonatkoztatva is tudják, honnan, hogyan és merre haladnak, hová jutottak el. Ez az
értékelés segíti a diákokat abban, hogy maguk is értsék, miért érik kudarcok őket, mitől
eredményesek, s képesek legyenek célokat kitűzni önmaguk elé.
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A Göd 2.0 szakképzési előkészítő évfolyamában kiemelten fontos, hogy:
•

a tanulás-tanítás megszervezésének legfontosabb alapelve az adaptivitás, azaz az
egyéni szükségletekhez, fejlődési igényekhez való igazodás. Ez feltételezi, hogy a
pedagógiai gyakorlat reális esélyt teremt az eltérő fejlesztési szükségletek kezelésére
egyéni fejlődési utak biztosításával.

•

a tanulók eltérő sajátosságait a fejlődési/fejlesztési folyamat természetes
velejárójaként értelmezzük, ezért olyan tanulási helyzeteket hozunk létre, amelyek a
tanulók alapszükségleteire összpontosítanak:
▪

biztonság:

kiszámítható

szabályok,

tervezhetőség,

nyugodt

tanulási

környezet

•

▪

kapcsolat: érezze, hogy fontos, hogy tartozik valahová, számítanak rá;

▪

kompetencia: képes cselekedni, meg tud csinálni valamit, hihet önmagában;

▪

autonómia: önálló, tudja irányítani, szabályozni saját cselekedeteit.

az egyénre szabott tanulási tevékenységeken túl olyan rugalmas tanulásszervezési
formák, oktatási módszerek támogassák a diákok tanulását, amelyben fontos
szerepet töltenek be az együttműködésen alapuló páros és csoportos munkaformák:
▪

egyéni munka: a diák előzetes tudását, érdeklődését, motivációját figyelembe
vevő, egyénre szabott feladatokra építő tanulásszervezés (feladatlapok,
digitális, on-line feladatok)

▪

pármunka (tanulópár): a párban folyó tanulás lényege, hogy két tanuló
működik együtt egy feladat megoldása érdekében. Ezek lehetnek közel
azonos szinten lévő diákok, de létre jöhet tanulmányi kapcsolat úgy is, hogy
az adott területen jobban teljesítő diák segít a társának. A tanító fél igazán
csak a magyarázat során érti meg a tananyag lényegét.

▪

kooperatív csoportmunka: egyik fő jellemzője a tanulók közötti kölcsönös
függés és felelősség viszony, azaz a csoport eredménye nem jöhet létre, ha
nem végzi el minden csoporttag eredményesen a rá eső, akár eltérő
nehézségű, differenciált feladatot. Ilyen esetben “rákényszerülnek” a diákok,
hogy megosszák egymással ötleteiket, megbeszéljék a gondolataikat,
segítsék, ellenőrizzék társaikat, azaz valóban működjenek, tanuljanak együtt.

▪

pedagógiai projekt: a tanulók érdeklődésére, tevékenységére építő módszer,
melyben a tanulói döntések és felelősségek szabályozzák a megismerési és
alkotási folyamatot, mely értékelhető produktummal zárul. A produktum

Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium • 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18. • Tel.: +36 27 345 167
god@god.piarista.hu • god.piarista.hu

32

létrehozásának a folyamata nem eszköz csupán, hanem maga a tanulás, a
diákok meghatározott képességeinek a tudatos fejlesztése, fejlődése.
o a diákok tanulását támogató, fejlesztő értékelés kerüljön alkalmazásra, mely a
tanulók fejlődésének és tudásának gyakori, interaktív módon történő értékelését
jelenti, célja a tanulási célok meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása.
A Göd 2.0 programban egymást követő pedagógiai szakaszok:
−

a szakképzést előkészítő évfolyam

−

szakképzési szakasz (moduláris, egyéni tanulási utakat biztosító)

−

továbblépési

szakasz

(pályaorientáció,

a

továbbsegítés

kísérése,

másodszakma,

továbbképzés, életpálya-követés)

3.2.5. Diákközpontú pedagógia
A diákok személyközpontú támogatása olyan pedagógiai gondolkodás- és szemléletmód, mely nem a
diák teljesítményét vagy felszíni viselkedését helyezi előtérbe, hanem személyét, emberi lényét –
mint alakítható egészet – kívánja megközelíteni, megérteni és megajándékozni a változás és fejlődés
lehetőségével. Ezt a szemléletet több alapelv is tükrözi, amelyek egyaránt érvényre jutnak a
megvalósuló program során:
•

Inkluzív szemlélet
o

Mindazokkal a fiatalokkal együtt dolgozunk, akik a koncepcióban, a tanulási folyamatban
tudatosan részt akarnak venni, és képesek ennek keretében együttműködni az
intézménnyel, a pedagógus teammel.

o

Senki sincs kizárva; a szemléletbeli befogadás és elfogadás közössége kívánunk maradni,
a pedagógiai folyamatokat a rászorultakból indítjuk.

o

A képzés tehát a tanulási akadályozottsággal bíró, illetve SNI-s diákok számára is nyitott,
ez irányú szakmai tevékenységünket a Kilátó szakmai partnerként segíti.

o
•

Középtávon lányok is tanulnak az intézményben.

Tanulóközpontú tanulásértelmezés
o

A tanítás- és tananyagközpontú modellel szemben a tanuló- és tanulásközpontú modell
alapján dolgozunk.

o

A tanulás és tudás aktív belső konstrukciós folyamat, ill. ennek eredménye,
kialakulásában a befogadónak éppolyan kulcsszerepe van, mint az átadónak.

o

A „valóság”, a „tudás” közösségileg konstruált, e tekintetben elvetjük az „objektivitást”.
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o

A tanulóban meglévő kognitív struktúráknak („előismereteknek”) a tanulási folyamat
középpontjába

helyezése

helyett

a

megismerés,

megértés,

interszubjektív

jelentésképződés, adaptivitás folyamataira összpontosítunk.
•

Tevékenységközpontúság
o

Nem „iskolában”, hanem „jelenlétben” gondolkodunk, számos tevékenységgel, gazdag
portfólióval.

o

Folyamatosan keressük a már működő jó gyakorlatokat, folyamatosan együttműködünk
más intézményekkel (pl. Kilátó).

•

Gyakorlat-közeliség
o

Az elmélet és a gyakorlat művi szétválasztásával szakítunk, helyette „praxisban”
gondolkodunk, olyan cselekvésben, ahol a kettő szervesen integrálódik.

o

Ezen értelmezés szerint nincs (a célok szintjén sincs) tiszta „elmélet” és „gyakorlat” (lásd
még: „szakmai elmélet” és „szakmai gyakorlat”) – elméletvezérelt, tudatos
cselekvésekkel átitatott praxis és ennek létrejöttét segítő „praktikus” képzést
szeretnénk.

o

A „saját műhely” és „külső műhely” vagylagossága helyett a későbbi szakképzésre
történő kiterjesztéskor ezek párhuzamosságát érjük el: van iskolai tanműhely és külső,
szerződött gyakorlati hely egyaránt.

A Göd 2.0 szakképzési előkészítő évfolyamában fontos a személyközpontú támogatás rendszerszerű
működtetése, mely az adaptivitáshoz kötötten több elem egymásra épülő alkalmazásával valósul
meg a korábban (a tanulásszervezés szemlélete során) már vázolt tanulói szükségletek mentén:
•

A diákok kapcsolat iránti szükségletéhez kapcsolódóan:
o

A segítőpár-rendszer: a csoportba járó minden fiatallal a tanár-team egy tagja segítő
kapcsolatot alakít és tart fenn. Tehát minden diáknak van egy segítő párja, az a személy,
akiben a teamtagok közül a leginkább megbízik, akivel a legjobban tud együttműködni,
akivel meg tudja osztani gondjait, ennek gyakorlati megvalósulása a heti órarendbe
beépített kísérés. Egy-egy teamtagra jellemzően 2-4 fiatal kísérése tartozik.

o

Csoport/osztály/iskola szabályai: a csoport alapszabályai adják azt a biztonságos keretet,
amelyen belül megvalósítható az egyénre figyelés, és amelyek diáknak, tanárnak
egyaránt biztonságot adnak. A közös munka alapjait teremtik meg ezek a keretek, s
általuk sok játszma és bizonytalankodás kerülhető el. E szabályokat a team tagjai állítják
össze, de a csoport szabályokat a diákokkal együtt alakítják ki.
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o

közösségi kísérés: az orientációs csoport és az egész évfolyam esetében különösen
hangsúlyos szerepű a közösséggé fejlődés, melyre tudatos nevelői tevékenységek
sorozata szerveződik tanórán, tanórán kívül, formális és nem formális keretek között
egyaránt.

•

A diákok kompetencia iránti szükségletéhez kapcsolódóan:
o Az egyéni fejlődési terv (EFT): meghatározott időszakra szól és közösen, elkötelezett
csapatban készül. Az EFT-t készítő csapat tagjai: az érdekelt diák és pedagógusok,
valamint részt vehetnek a tervezésben a szülők/hozzátartozók, lehetőség szerint
iskolapszichológus, gyermekvédelmi felelős, szükség esetén családgondozó (SNI tanuló
esetében gyógypedagógus), és további készítők is. Az egyéni fejlődési tervben kiemelten
reflektálnak arra, hogy mi az eltelt időszak, és mi a következő időszak elérendő fejlődési
eredménye. A terv részeként szükséges esetben az egyéni tanulási utak kialakítására,
menedzselésére, az egyéni tanulási szerződések megkötésére is sor kerülhet.
o Egyéni kísérés: a segítő és diákpárja heti rendszerességű beszélgetése, mely lehet a hét
„rituális” lezárása, de betervezhető bármely napra, a lényeg a rendszeresség, és állandó
időpont. E beszélgetés tartalmazza: a diák heti munkájának értékelését, az elért
eredmények számbavételét, a vele történt iskolai események (bármilyen jellegű)
megbeszélését, a következő heti feladataiknak kidolgozását, és amennyiben erre a
diáknak igénye van egyéb, iskolán kívüli élet problémáinak megbeszélését.

•

A diákok autonómia iránti szükségletéhez kapcsolódóan:
o

Szerződéses rendszer: az egyéni bánásmód legmeghatározóbb eleme a tanár - diák
viszony, ezért a szabályok keretjellege azt jelenti, hogy egyéni elbírálás alapján a tanárteam dönthet úgy, hogy egy diák érdekében, de csakis rá vonatkozóan az
alapszabályoktól eltérő, egyéni normát alkalmaz, ilyen esetben egyéni, írásos
megállapodás, szerződés születik. Ugyanakkor ilyen szerződést jelent az egyéni fejlődési
tervben a következő időszakra közösen kitűzött fejlődési cél és az elérése érdekében tett
lépések, vállalások. Itt a diák és a segítők egyaránt megegyeznek a célban, az egyének
teendőiben - és ezt aláírásukkal vállalják is.

o

Segítő - pedagógus kiválasztása: A diákok és a pedagógusok a tanév elején kölcsönösen
megismerik egymást, ez alapján közösen döntenek arról, hogy mely tanulónak mely
pedagógus legyen a kísérője, a segítő párja. Ezt a kapcsolatot egymás tisztelete, ismerete,
a bizalom és a megértés, az elfogadás jellemzi.
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o

Kortárs - segítő: önismeretben erős, önmotivált, szociálisan kompetenciáiban fejlett,
empatikus, felelős fiatalok bíztatást és folyamatos támogatást kapnak nevelőiktől abban,
hogy az orientációs csoportban vagy az évfolyamon tanuló diáktársukat a tanulásukban,
szakmai fejlődésükben és egyéb területen támogassák, kísérjék.

3.3. Adekvát szakmai kísérés biztosítása
A szakmai kísérés a kísérleti tanévben és a program megszilárdítását, véglegesítését szolgáló
tanévben (2018/19, 2019/20 és 2020/21) elsősorban az új szakmai tartalmak értő alkalmazását segíti,
az ezt szolgáló szakmai tartalmakra fókuszál és a szakképzést előkészítő évfolyam munkájában
érintetteket vonja be. A jelen támogatási kérelem arra irányul tehát, hogy a szakképzést előkészítőorientációs évfolyamot három éven keresztül folyamatosan fejlesztjük, célul kitűzve, hogy az
általánosan elfogadhatóvá és adaptálhatóvá váljék a hazai szakképzés rendszerében.
Ugyanakkor már a pilot tanév első néhány hónapját követően megkezdődött annak végiggondolása
és megtervezése, hogy az előkészítő évfolyamban alkalmazott pedagógia miként érinti és változtatja
magát a szakképzési szakaszt, ide értve annak tartalmát és módszereit; mit szükséges megváltoztatni,
és arra miként készíthető fel a teljes nevelőtestület, így annak az előkészítő évfolyam munkájában
még nem érintett része is.
Ez az alkotó munka szervesen kapcsolódik a Szakképzési Innovációs Tanács tevékenységéhez,
melynek keretében az orientációs évet is követni tudó szakirányú alapképzés és szakmai
specializálódás kifejlesztése zajlik.
A szakképzést előkészítő program megvalósítása érdekében biztosított szakmai kísérés kiterjed a
résztvevő pedagógus teamekre (ide értve a szakoktatókat és a pedagógiai munkát segítő támogató
szakembereket is), a team vezetőkre, az intézmény főigazgatójára és vezetésére, valamint igény
szerint a fenntartóra is. A szakmai kísérést a négy főből álló szakértői team tagjai, valamint a team
mentor (pedagógusok mentora) és a team vezetői mentor biztosítja.
A szakmai kísérés rendszerét a következő táblázat foglalja össze.
A szakmai kísérés tervezett rendszere

Kísért
személy/csoport

A kísérést biztosító

A kísérés fókusza

A kísérés gyakorisága
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Orientációs teamek
− OT 1
− OT 2
− OT 3
Fejlesztő team (az OTk együtt)
Teamvezetők
Valamennyi OT-ből
alkalmanként azok,
akiket az adott téma a
leginkább érint,
érdekel.

Team mentor

Diákközpontú pedagógia
megvalósítása, team
működés

Minden teamnek havi
egy alaklommal, 3
órában

Team mentor

Teamek együttműködése

Havi egy alkalommal

Team vezetői mentor

Team vezetési
kompetenciák

Havi egy alkalommal

A szakértői team
egyes tagjai

Tananyag adaptáció és –
fejlesztés Tanulásszervezési
és
tanulási/tananyagtervezési
kérdések

Heti 1-2 alkalom
(főleg az első
időszakban
gyakrabban)
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Kísért
személy/csoport

A kísérést biztosító

A kísérés fókusza

A kísérés gyakorisága

Főigazgató (és
teamvezetők)

Szakértői team

Aktuális operatív és
fejlesztési kérdések

Kétheti gyakorisággal,
amelyen minden
második alkalommal a
teamvezetők is részt
vesznek

Vezetés

Szakértői team

Hosszú távú iskolafejlesztés,
vezetői műhely keretében

2018. október –
novembertől, havonta

Szakértői team vagy
annak egyes tagjai

Fejlesztéssel,
működtetéssel, a szakmai
munka értékelésével
kapcsolatos kérdések

Szükség és igény
szerint

Fenntartó

Tapasztalatcsere, egymástól
való kölcsönös tanulás,
hálózatosodás:

Valamennyi, a
fejlesztésben érintett
szereplő

A Göd 2.0 program
vezetése

belföldi partner és cél:
Siemens ZRt.
külföldi partner és cél:
spanyol piarista szakképző
intézmények,

Lehetőleg félévenként
egy alkalommal

a német duális képzés
megvalósítói

3.4. A Göd 2.0 első évének célkitűzései és a program távlatos céljai
A szakképzést előkészítő évfolyam elindításával célunk, hogy a képzésbe belépő valamennyi fiatal jól
előkészített, megalapozott, személyesen kísért, számára optimális egyéni döntés alapján kezdje meg
a neki megfelelő szakirányon a szakképzést. Mivel koncepciónk átfogó szándékot ölel fel a hazai
szakképzés teljes megújítására, az előkészítő évfolyamból való továbblépéskor nem célzottan a gödi
iskolában megszerezhető szakképesítésekre fókuszálunk, hanem éppen abban kívánjuk segíteni, hogy
a neki megfelelő, életpályájához illeszkedő intézményben tanulhasson tovább. Ehhez alap- és
transzverzális kompetenciáiban (kiemelten: komplex problémamegoldás, kritikus gondolkodás,
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kreativitás, a másik emberhez való kapcsolódás, együttműködés, érzelmi intelligencia, döntéshozatal,
design-gondolkodás, szolgáltatói és

vállalkozói szemlélet,

tárgyalási készségek,

rugalmas

gondolkodás, digitális kompetenciák) elérje azt a szintet, amely az eredményes szakmatanulást
lehetővé teszi.
A program távlati célja, hogy a szakképzést előkészítő évfolyammal induló intézményi fejlesztési
folyamat teljessé váljon, így a Göd és térsége kis- és középvállalkozásaival együttműködve az Ipar 4.0
kívánalmait kielégítő korszerű, egyéni tanulási utakat biztosító duális szakképzés valósuljon meg.
Célunk, hogy már a 2018/19-es tanév során tovább mélyítsük a környék vállalataival kialakult
kapcsolatunkat, és érdekeltté tegyük őket a korszerű duális képzés kialakításában és fejlesztésében, a
2019/20-as tanévben – a szakképzést megújító központi kezdeményezésre támaszkodva – a
Minisztériummal és a Szakképzési Innovációs Tanáccsal párbeszédben elkezdjük velük a közös
felkészülő/adaptációs munkát, 2020/21-től pedig a folyamatos fejlesztés szempontjait figyelembe
véve felmenő rendszerben elindítsuk és megvalósítsuk az új képzést.

3.5. Fejlesztési célok és az ezekkel összefüggő indikátorok, a támogatás hatására
bekövetkező fejlesztés
A fejlesztés eredményeként
•

kidolgozzuk, leírjuk és adaptálhatóvá tesszük a minőségbiztosított és a szakképzés
intézményeiben felhasználható, a szakképzést előkészítő évfolyam programját, annak teljes
tanulást támogató eszközrendszerével együtt;

•

rögzítjük a program megvalósításához szükséges komplex tanulási környezet elemeit;

•

kidolgozzuk a program megvalósításához szükséges szakmai támogatási rendszert;

•

felvázoljuk a további fejlesztési lépcsők tartalmát, folyamatát;

•

részletesen bemutatjuk a program erőforrásigényét és fenntarthatósági paramétereit;

3.6. A jelen támogatási kérelem által érintett célcsoportok
A támogatási szerződés célcsoportjai:
•

a programba bekapcsolódó diákok (48 fő évfolyamonként, a megvalósítás tervezett három
éves időszaka alatt 144 fő) és családjaik
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•

a szakmák megismerését segítő, hálózatba kapcsolódni kívánó régiós vállalatok (a
hálózatszervezés folyamatban)

•

a gödi nevelőtestület tagjai, különösen az előkészítő évfolyamban dolgozók, valamint az
intézmény vezetése

•

a programban dolgozó fejlesztő szakemberek

3.7. A programban résztvevő intézményi oktatók, szakemberek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szakmai vezető (1 fő)
Projektasszisztens (1 fő)
Kommunikációs munkatárs (1 fő)
Pedagógiai asszisztens (1 fő)
Munkaerőpiaci kapcsolattartásért felelős munkatárs (1 fő, heti 8 órás munkaviszonyban)
Közismereti és szakmai tanár (18 fő)
Fejlesztőpedagógus (1 fő, önrészként biztosítjuk)
Szociálpedagógus: (1 fő, önrészként biztosítjuk)
Folyamathoz rendelt pedagógiai szakértők (5 fő, a szakmai kísérésben, megbízással)

3.8. A feladat végrehajtásának leírása
A fejlesztési program a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartói irányítása mentén, a gödi
Piarista Szakképző Központ intézményi keretein belül valósul meg, a támogatási kérelem bevezető
részében jelzett közreműködőkkel.
A közreműködők a fejlesztési szakaszok, illetve a programelemek viszonylatában az alábbiak szerint
fejtik ki tevékenységeiket (csak azokat soroltuk fel, amelyekben van közreműködő, s a Piarista Rend
Magyar Tartományát ebben a felsorolásban természetszerűleg nem jelenítettük meg):
I./2. Működtetés (2018/2019-es tanév)
o
o
o
o

Piarista Szakképző Központ
▪ az orientációs képzés működtetése
Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium
▪ 14 pedagógus foglalkoztatása
Piarista Oktató és Szolgáltató Kft.
▪ 4 szakoktató foglalkoztatása
Piarista Alapítvány
▪ tanulói ösztöndíjak kifizetése

I./3. Értékelés, korrekció (2018/2019-es tanév)
o

Piarista Szakképző Központ
▪ a projekt értékelése, korrekciója

I./4. Fejlesztés (2018/2019-es tanév)
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o

Piarista Szakképző Központ
▪ a képzés fejlesztése

I./5. Tudásmegosztás (2018/2019-es tanév)
o

Piarista Szakképző Központ
▪ a keletkezett tudás megosztása, protokoll készítése

II./1. Működtetés (2019/2020-es tanév)
o
o
o
o

Piarista Szakképző Központ
▪ az orientációs képzés működtetése
Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium
▪ 14 pedagógus foglalkoztatása
Piarista Oktató és Szolgáltató Kft.
▪ 4 szakoktató foglalkoztatása
Piarista Alapítvány
▪ tanulói ösztöndíjak kifizetése

II./2. Értékelés, korrekció (2019/2020-as tanév)
o

Piarista Szakképző Központ
▪ a projekt értékelése, korrekciója

II./3. Fejlesztés (2019/2020-as tanév)
o

Piarista Szakképző Központ
▪ a képzés fejlesztése

II./4. Tudásmegosztás (2019/2020-as tanév)
o

Piarista Szakképző Központ
▪ a keletkezett tudás megosztása, protokoll készítése

III./1. Működtetés (2020/2021-es tanév)
o
o
o
o

Piarista Szakképző Központ
▪ az orientációs képzés működtetése
Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium
▪ 14 pedagógus foglalkoztatása
Piarista Oktató és Szolgáltató Kft.
▪ 4 szakoktató foglalkoztatása
Piarista Alapítvány
▪ tanulói ösztöndíjak kifizetése

III./2. Értékelés (2020/2021-es tanév)
o

Piarista Szakképző Központ
▪ a projekt értékelése

III./3. Véglegesítés (2020/2021-es tanév)
o

Piarista Szakképző Központ
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▪

a képzés fejlesztésének véglegesítése

III./4. Tudásmegosztás (2020/2021-es tanév)
o

Piarista Szakképző Központ
▪ a keletkezett tudás megosztása, protokoll készítése

A fejlesztési program 2018 februárjától valósul meg, 2021. augusztus végi programzárással. A
végrehajtás részletesebb leírását a 3.11. alfejezet (A programelemek megvalósításának ütemezése)
tartalmazza.

3.9. Közbeszerzés megjelölése, amennyiben a közbeszerzés feltételei fennállnak
A program során a 2015. évi CXLIII tv. 5.§ (2) és (3) pontja alapján nem kerül sor közbeszerzésre.

3.10.

A végrehajtás során a program szakmai minőségbiztosítása

A végrehajtás során folyamatos önértékelésre (monitorozásra) és külső értékelésre (hatásvizsgálatra)
kerül sor.

3.10.1. Önértékelés
Az önértékelés a program megvalósításának teljes időszakában tart. Önértékelésre a program kritikus
pontjainál kerül sor annak érdekében, hogy megerősítést kapjunk megfelelőségről, illetőleg a
szükséges korrigálandó/fejlesztendő elemekről. Ilyen elemek lesznek például:
•

a tanulási környezet megfelelősége;

•

a szakmai felkészítés megfelelősége;

•

a kapott szakmai anyagok és támogatások megfelelősége, valamint a további támogatási
szükségletek feltérképezése;

•

a pedagógusokkal szemben támasztott elvárások relevanciája a program megvalósításának
adott időszakában;

•

a diákok egyéni fejlődése;

•

a program beválása a diákok szemszögéből.
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3.10.2. Külső értékelés
A külső értékelés célja egy kísérleti jelleggel bevezetendő, szakképzést előkészítő év hatásának
mérése a szakközépiskolában, amelyben a résztvevők létszáma csoportonként egyaránt kb. 50 fő. A
külső értékelés a szakképzést előkészítő programban a 2018/19 és a 2019/20-as tanév diákjait is
érinti.
Az eredményesség mérése három módon is folyhat (e helyütt csak a mérési pontokat nevezzük meg,
a komplex mérési és értékelési rendszert a fejlesztési folyamat egyik önálló outputjaként külön
dokumentum tartalmazza majd; lásd az „Értékelés, korrekció”, illetve „Tudásmegosztás”
programelemeket):
•

országos kompetencia mérés adatai alapján, 8. és 10. évfolyamos tanulók eredményeinek
összekapcsolt adatbázisán

•

bemeneti és kimeneti mérésekkel, szövegértés, matematika, szociális képességek, készségek
és kreativitás témakörökben

•

a szakmunkás-vizsga eredménye.

Ahhoz, hogy a külső értékelés a valódi hatást tudja mérni, szükséges kontrollcsoport is. (Elképzelhető,
hogy a fejlődés máshol is bekövetkezik, tehát nem feltétlen a programnak tudható be, vagy
elképzelhető, hogy önmagában az intézményen belül elindított fejlesztési folyamat indukál
eredményeket, nem maga a program, ezért a sima kontrollcsoport mellé egy másik olyan kontroll
csoport bevonása is szükséges, ahol szintén történik beavatkozás, de nem olyan, mint amit
vizsgálunk.) Ahhoz, hogy minél inkább a program hatását tudjuk mérni, a kontrollcsoportoknak a
beavatkozási csoporttal meg kell egyezni. (Így érdemes hasonló területi, méretű és fenntartói körből
választani iskolát.)
Tervezett kontrollcsoportok:
•

sima kontrollcsoport (szakközépiskola 9-12. évfolyam, 50 fő)

•

egy olyan hasonló szakközépiskola, ahol történik beavatkozás (esetleg egy másik egyházi
szakközépiskolában).

A kontrollcsoportok által természetesen a támogatási összeg hatékony felhasználását is mérni tudjuk.
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3.11.

A program megvalósításának ütemezése

A szakképzésre előkészítő évfolyam programjának fejlesztése akciókutatás keretében, három
ütemben valósul meg:
I. ütem (2018. február – 2019. augusztus)
I.1. Előzetes fejlesztés és felkészülés
I.2. Működtetés
I.3. Értékelés, korrekció
I.4. Fejlesztés
I.5. Tudásmegosztás
II. ütem (2019. szeptember – 2020. augusztus)
II.1.

Működtetés

II.2.

Értékelés, korrekció

II.3.

Fejlesztés

II.4.

Tudásmegosztás

III. ütem (2020. szeptember – 2021. augusztus)
III.1.

Működtetés

III.2.

Értékelés

III.3.

Véglegesítés

III.4.

Tudásmegosztás
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I. ütem:
2018. február - 2018. augusztus: Előzetes fejlesztés és felkészülés
A programra való felkészülés már 2018 februárjával megkezdődött és 2018. augusztus végével be is
fejeződött. Mindezt a Piarista Rend Magyar Tartománya (elő)finanszírozta. Kialakításra kerültek a
tanulás terei, megtörtént a terek berendezésének és a tanulást támogató legfontosabb eszközök
beszerzése, sor került a felvett diákokból a három tanuló csoport kialakítására. A programban
tanítókból, oktatókból megalakult a három diákcsoportot segítő team, megszülettek a teamek
vezetői. A pedagógusok és oktatók megismerték a Dobbantó program moduljait, hogy
átgondolhassák: milyen adaptációs tevékenység szükséges, illetőleg feltérképezzék, hogy milyen
személyes szakmai fejlődésre van szükségük a program eredményes megvalósítása érdekében. A
felkészülés során részletesen megtervezték a heti programot és fő lépéseiben az első hónap során
elvégzendő tevékenységeiket is. Pedagógiai szakértők támogató munkájával szakmailag és
együttműködésben is felkészültek a tanévre.

2018. szeptember – 2019. július: Működtetés, értékelés, korrekció, fejlesztés, tudásmegosztás
A 2018/19-es tanév a program kipróbálásának éve. A kipróbálás és a tapasztaltakra való folyamatos
reflektálás érvényes a tanulás fizikai környezetére és eszközeire, fokozatosan elmélyül a programban
alkalmazott diákközpontú pedagógiai munka. Elkezdődik az életpálya-építést, az alap- és
transzverzális kompetenciákat fejlesztő munka a diákokkal, a modulok adaptációja és új tartalmak
fejlesztése. Ehhez a teamek és a team vezetők mentori támogatást, a pedagógusok és oktatók
módszertani valamint tartalomfejlesztési praxisuk magasabb szintre emeléséhez szakértői
támogatást kapnak. A tanév során két alkalommal szakmai tapasztalatcserére is sor kerül, hasonló
programot megvalósító kollégákkal. Elindul az intézményvezetés számára szervezett műhelysorozat,
amely a program továbbvitele, a Göd 2.0 program előkészítését és megvalósítását célozza. Ennek
részeként elmélyítésre kerülnek a helyi KKV képviselőkkel fennálló és az újonnan kialakult
kapcsolatok, érdekeltté tételük az indítandó megújított duális képzésben. A kipróbálás évét a
szakértői team irányította belső értékelés (monitoring) és külső értékelés kíséri figyelemmel. A belső
monitoring során kapott visszajelzések közül azokra a jelzésekre, amelyek egyszerűbb eszközökkel
korrigálhatók, a program folyamatosan reflektál, jobb megoldást keres.
Ez a szakasz a tudásmegosztásé is. Protokoll készül arra, hogy milyen feltételek mellett, milyen
programmal, feltétel- és eszközrendszerrel indítható az országban más helyszínen az előkészítő
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évfolyam. Szakembereket képzünk és készítünk fel rá, hogy a keletkezett tudást megosszák,
segítsenek a program indításában és kísérésében.
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II. ütem:
2019. augusztus – 2020. július: Működtetés, értékelés, korrekció, fejlesztés, tudásmegosztás
A 2019/20-as tanév a program korrekciójának éve. Ekkor kerül sor az önértékelés és a külső értékelés
visszajelzései alapján a szükséges programmódosításra, korrekcióra, továbbfejlesztésre, a tanulási
környezet további alakítására. További fontos visszajelzés forrása az előkészítő évfolyamból a
szakképzésbe lépő tanulók követése, a róluk való tapasztalatgyűjtés önértékelés és külső értékelési
adatok szisztematikus gyűjtése és feldolgozása. A teamek és teamvezetők mentori támogatása abban
az évben is folyamatos, csakúgy, mint a pedagógusok és szakoktatók módszertani és
tartalomfejlesztési gyakorlatának továbbfejlesztése. A kollégák és a vezetés számára legalább két
alkalommal szakmai tapasztalatcserére nyílik lehetőség hasonló programot megvalósító kollégákkal,
emellett kb. tíz fő számára nemzetközi tanulmányút biztosítására is. Az intézményvezetés felkészül a
szakképzési szakasz megújítására az iskolán belül, ennek érdekében a duális képzésben érintett KKVkkel közösen tervezi meg a megújított szakképzés 9. évfolyamának tartalmát, a képzés gyakorlati
lépéseit. E tanévben is zajlik a folyamatos önértékelés és külső értékelés, az egyszerűbb eszközökkel
korrigálható jelzésekre adott válaszkeresés rövidtávon. Folytatódik a tudásmegosztás (lásd az előző
szakaszt).

III. ütem:
2020. augusztus – 2021. augusztus: Működtetés, értékelés, véglegesítés, tudásmegosztás
A kapott jelzések, értékelési visszajelzések alapján a program véglegesítése és szakképzési rendszer
teljes körében adaptálható változatának leírása, amelynek elemei:
•

tanulási-képzési program

•

a program megvalósításához szükséges tanulási környezet leírása

•

a program megvalósításához szükséges szakmai támogatási feltételek leírása

•

a további fejlesztési lépcsők tartalma, folyamata

•

a program erőforrásigénye és fenntarthatósági paraméterei

Folytatódik a tudásmegosztás (lásd az előző szakaszt).
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A kifutó képzésekhez kapcsolódó kerettantervektől eltérő helyi tantervi
tartalmak

Szakmai szabadsáv
9.évfolyam
Műszaki készségek
alapozása I-II.
Önismeret

10.évfolyam

11.évfolyam

Szakmai
informatika
minden
szakmacsoportban

Szakmai informatika

Szakvizsgára felkészítő

Épület- és
szerkezetlakatos

Díszműkovácsolás
gyakorlata

Díszműkovácsolás
gyakorlata

Asztalos

Intarziakészítés
gyakorlata

Intarziakészítés
gyakorlata

Kőműves és
hidegburkoló

,,Mester-képzés,,

,,Mester-képzés,,

Ács

Modellezés

Modellezés

Kőfaragó

Kőesztétika

Kőesztétika

Karosszérialakatos

Extra
karosszérialakatos
feladatok

Extra
karosszérialakatos
feladatok

Minden szakmai képzési formában a szabad sávfelhasználása elméleti időkeretben
9. évfolyamon
Műszaki készségek alapozása I.

A helyi tantárgyi modul célja, hogy az alapműveleteket (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) és
alapfokú tájékozódást a térben, egyszerű alakzatok és testek felismerése, elemi mérés (vonalzó,
szögmérő, mérőszalag) alkalmazását megerősítse a szakmai számítási és térlátási feladatok
elvégzése során.
Fejlesztendő kompetenciák: alapvető logikai gondolkodás, mértékérzékelés, léptékérzékelés
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Óraszám heti 1,5 óra

Kapcsolódási
területek
Matematika

Témakörök
Algebra, Számtan:

Természetismeret

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása.

Szakmai ismeretek

A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen,
alapműveletek, hatványozás (10 hatványai), elvégzése. Pontosság
(hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés, önellenőrzésre
Százalékszámítás. Hulladékszámítás, törekvés a gazdaságos
felhasználásra.
Szöveges feladatok, adatok felismerése, kigyűjtése

Geometria:
Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes,
félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség,
síkidomok és térbeli testek, háromszög, négyszög, sokszög, kör).
(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése.
Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel
kiszámolása.
Egybevágóság felismerése, alkalmazása egyszerű következtetésekben.
Hasonlóság felismerése.
Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület
(gyakorlati pl.) kiszámítása.
Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb).
Éves óraszám: 54 óra
Műszaki készségek alapozása II.
A helyi tantárgyi modul célja az általános iskolából hozott, igen változatos szintű szövegértési
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ismeretek felmérése. A szöveg elemeinek ismerete és alkalmazkodás a szakmai szövegek
megfelelő szókincshez.

Fejlesztési feladatok: A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A szövegelemzés
lehetséges módszerei. A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a téma, a
tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések logikai viszonyának vizsgálata).
Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás. Szókincsbővítő feladatok.

Óraszám heti 1 óra

Kapcsolódási
területek

Témakörök

Szakmai elmélet
illeszkedő részei

A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A szövegelemzés
lehetséges módszerei. A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális
kohézió (pl. a cím, a téma, a tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a
bekezdések logikai viszonyának vizsgálata).
Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás.
Szókincsbővítő feladatok.
Éves óraszám: 36 óra

Szakmai informatika (Fémipari és közlekedésgépészeti szakirányok esetében)
10. évfolyamon

A helyi tantárgyi modul célja, a digitális műszaki tudományok beépítése a szakmai képzésbe, a
korszerű mérnöki ismeretek alapjaink a megismerése. A számítógépes tervezőprogramok
használatának megismerése és biztos használata a tanár által szabadon megválasztott program
szerint (AutoCAD, Inventor). A cél, hogy az adott program segítse leendő munkájának minőségi
elvégzését a kor követelményeinek megfelelően.

A tantárgy által fejlesztendő kompetenciák: Számolási készség, térlátás, rendszerben való
gondolkodás
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Óraszám heti 1 óra
Kapcsolódó
témakörök

Témakörök

Összesen: 36 óra
10. évfolyamon
Szakmai informatika (építőipari szakirány esetén)
A helyi tantárgyi modul célja, a digitális műszaki tudományok beépítése a szakmai képzésbe, a
korszerű mérnöki ismeretek alapjaink a megismerése. A számítógépes tervező és költségvetés
készítő programok használatának megismerése a tanár által szabadon megválasztott program
szerint (Archline, AutoCAD, Inventor, Archicad, Kivi, Viking, King, egyéb.)

A tantárgy által fejlesztendő kompetenciák: Számolási készség, térlátás, rendszerben való
gondolkodás

Óraszám heti 1 óra
óraszám

Témakörök

Összesen: 36 óra
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Szakmai informatika (Faipari szakirány esetén)
10. évfolyamon

A helyi tantárgyi modul célja, a digitális műszaki tudományok beépítése a szakmai képzésbe, a
korszerű mérnöki ismeretek alapjaink a megismerése. A számítógépes tervezőprogramok
használatának megismerése és biztos használata a tanár által szabadon megválasztott program
szerint (AutoCAD, Inventor). A cél, hogy az adott program segítse leendő munkájának minőségi
elvégzését a kor követelményeinek megfelelően.

A tantárgy által fejlesztendő kompetenciák: Számolási készség, térlátás, rendszerben való
gondolkodás

Óraszám heti 1 óra

Kapcsolódó
témakörök

Témakörök

Összesen: 36 óra

11. évfolyam
Szakvizsga felkészítő (Minden szakképző évfolyam esetében)
A helyi tantárgyi modul célja, hogy a tanulók felkészüljenek a vizsgahelyzetekre, szereplési
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feladatokra, ahol szakmai elképzeléseiket, véleményüket kell bemutatni, azokat tényekkel,
érvekkel alátámasztani. Segítse őket a helyes és mértékletes önmegmutatásra, szakmai
megmutatkozásra.

A tantárgy tanításának módszerei: megfigyelés, szituációs gyakorlatok, helyzetek elemzése,
csoportmunka, önálló munka.

A tantárgy által fejlesztendő kompetenciák: rendszerező képesség, gyakorlatias feladatértelmezés,
stresszhelyzetek kezelése, kritikai képesség, beleérző képesség

Kapcsolódó területek
Kommunikáció, kritikai
gondolkodás

Témakörök
Vizsgaszituációk jellemzői
Vizsgaszituáció és személy
Szóbeli vizsgaszituációk gyakorlása, szerepjátékok
Összesen:16 óra

Díszműkovácsolás gyakorlata (Épület és szerkezetlakatos)
A helyi tantárgyi modul célja, hogy a korszerű lakatostevékenységek mellett, tradíciókra alapuló
szakmai tudást adjon a tanulóknak. Fejlődjön esztétikai érzékük és kreativitásuk, bővüljenek
művészeti ismereteik.

Fejlesztendő kompetenciák: esztétikai érzék, pontosság, együttműködési készség, tervezési készség

10.évfolyamon
Kapcsolódó területek
Szakmai ismeretek,
művészettörténeti
ismeretek

Témakörök
Díszműkovácsolás történetének megismerése
Kovácsolás szerszámainak áttekintése
Zömítés, nyújtás
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Hidegen nyújtás
Kovácsolt munkadarab felületkezelési eljárásai, melegen szegecselés,
hasítás, vágás
Tausírozás bemutatása
Éves óraszám: 36 óra
11.évfolyam
Meleg alakító kovácsolás, nyújtás, zömítés
Hidegen nyújtás
Edzés
Visszaeresztés
Meleg alakító kovácsolás bund anyag készítése
Bund húzás
Hasítás, kerek lyukasztás, fűzés
Hasítás, haránt négyzetes lyukasztás, fűzés
Kovács hegesztés
Kovácsolt munkadarab felületkezelési eljárásai
Kovácsolás segédanyagainak bemutatása

Éves óraszám: 64 óra

Intarziakészítés gyakorlata (Asztalos szakképesítés esetén)
A helyi tantárgyi modul célja, hogy a gépi eljárások mellett a hagyományos kézi technikákat is
begyakorolhassák, fejlesztve az esztétikai érzéküket és kreativitásukat.

Fejlesztendő kompetenciák: kreativitás, arányérzék, pontosság, tervezési készség

10.évfolyamon
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Kapcsolódó
témakörök
Szakmai ismeretek,
művészettörténeti és
rajzi ismeretek

Témakörök
Pirográf technika alapjai
Intarziakészítés technikája
Esztergálás technikája
Éves óraszám:36 óra
11.évfolyamon
Pirográf technika
Intarziakészítés technikája
Esztergálás technikája
Éves óraszám: 64 óra

,,Mester,,képzés (Kőműves és hidegburkoló szakképzettséghez)
A helyi tantárgyi modul célja, hogy segítséget nyújtson a gyakorlati tevékenységek elsajátításához,
még jobban megalapozza az életszerű feladatok elvégzését. Mélyebben sajátíthassák el a
szakmájukhoz szükséges tudást, mely által önálló felelősségteljes szakemberré, mesterré
válhatnak.

Fejlesztendő kompetenciák: Rendszerben való gondolkodás, tervezési készség, integráló képesség

10.évfolyamon
Kapcsolódó
témakörök
Szakmai ismeretek,
informatikai ismeretek

Témakörök
Rajzolvasási feladatok kiviteli rajzokról és számítási feladatok elvégzése,
rajzok alapján
-

földszinti alaprajzok
metszetek
áthidalók jelölése
födémterv értelmezése
burkolási tervek
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Céges termékbemutatók (Porotherm, Mapei, Hilti, Schiedel, Leier)

Éves óraszám: 36 óra
11.évfolyamon
Árajánlat készítésének alapjai, készítésének menete, több fajta árajánlat
összehasonlítása a legegyszerűbbtől a komplex építési projectek
árajánlatáig.
Egyszerűbb és komplexebb árajánlat készítése
- anyagdíj
- munkadíj
- rezsiköltségek
- járulékos költségek
- tartalékképzés
Számlázási feladatok
Számlás költségvetési és felmérési dokumentumok alapján
Nyugta készítés

Céges termékbemutatók (Porotherm, Mapei, Hilti, Schiedel, Leier)
Szakmai kiállítások megtekintése
Éves óraszám: 64 óra

Kreatív géptan (szerszámkészítő szakképzettséghez)
A helyi tantárgyi modul célja, hogy saját tervezésű tárgyakat készítsenek különböző forgácsolási
technológiákkal, fejlődjön a kreativitásuk és tervező képességük. A tantárgyi modul a kor
számítástechnikai elvárásaira alapoz, CNC technológia készségszintű felhasználását támogatja
meg.

Fejlesztendő kompetenciák: Tervezőkészség, rendszerben való gondolkodás, kreativitás
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10.évfolyamon
Kapcsolódó
témakörök

Témakörök

Szakmai ismeretek,
informatikai ismeretek

Hétköznapi tárgyak, eszközök készítése forgácsolási technológiával,
CNC programozási feladatok a mindennapi tárgyaik elkészítésében.

Pl.: Medálok, érmek, dísztárgyak készítése

Éves óraszám: 36 óra
11.évfolyamon
Hétköznapi tárgyak, eszközök készítése forgácsolási technológiával,
CNC programozási feladatok a mindennapi tárgyaik elkészítésében.

Pl.:Medálok, érmek, dísztárgyak készítése, modellek készítése

Üzemlátogatás Zollner
Éves óraszám: 64 óra

Modellezés (Ács szakképesítés esettén)
A helyi tantárgyi modul célja, hogy fejlesszük a térlátást e mellett olyan szerkezetkialakítási
feladatok elvégzése, melyet a valóságban nem tudnak elkészíteni. Lehetősége biztosít arra, hogy a
szakmai törzsanyag mellett olyan ácsfeladatokat is gyakorolhassanak, melyek a már meglévő
tudásukat kreatív feladatok elvégzésére használja fel. A szabványos feladatmegoldások mellett,
lehetőséget teremt az egyéni szakmai ötletek megvalósítására.

Fejlesztendő kompetenciák: önállóság, kreativitás, esztétikai érzék
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10. évfolyamon
Kapcsolódó
ismeretek
Szakmai ismeretek,
ábrázolási ismeretek

Témakörök
Bevezetés a modellezés alapjaiba (felhasznált eszközök, anyagok
megismerése)
Egyszerűbb kicsinytett modellek készítése
Épülettömegek modellezése
Épületszerkezetek modellezése
Összetett ácsszerkezetek modellezése
Éves óraszám: 36 óra
11.évfolyamon
Esztétika az ácsszerkezetekben (a kialakítandó ácsszerkezetek díszített
megformálásának módjai)
Díszítő elemek kialakítása oszlopok, könyökfák, díszítőrácsok
kialakítása
Éves óraszám: 64 óra

Extra karosszérialakatos feladatok (karosszérialakatos szakképzettséghez)
A helyi tantárgyi modul célja, hogy speciális szakmai tevékenységeket gyakorolhassanak és
mélyülhessenek el bennük.

Fejlesztendő területek: pontosság, precizitás, logikus gondolkodás, szakmai igényesség

10.évfolyamon
Kapcsolódó
témakörök
Szakmai ismeretek

Témakörök
Ragasztott autóüvegek ki és beszerelése
Lemezhibák javítása különböző eljárásokkal (Fényezés eltávolításával ill.
eltávolítása nélküli eljárások)
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Éves óraszám: 36 óra
11. évfolyamon
Ragasztott autóüvegek ki és beszerelése
Lemezhibák javítása különböző eljárásokkal (Fényezés eltávolításával ill.
eltávolítása nélküli eljárások)
Üzemlátogatás
Éves óraszám: 64 óra

Kőesztétika (Kőfaragó szakképesítés esettén)
A helyi tantárgyi modul célja, hogy a szakma mindennapjaiba nyújtson bepillantást, megmutassa,
milyen esztétikai élményt nyújthat a szakma magas szintű elsajátítása és gyakorlása.

Fejlesztendő területek: kreativitás, esztétikai érzék

10. évfolyamon
Kapcsolódó
témakörök
Szakmai ismeretek

Témakörök
Kitűzések
Terrazo készítés
Dísztárgyak készítése különböző technikák kreatív alkalmazása
Összesen: 32 óra
11.évfolyamon
Bányalátogatás keretében a kőzetek kitermelésének megtekintése,
megismerése
Üzemlátogatás Ürümre és Süttőre
Pontozásos technológia elsajátítása:
- cirkli használata
- minta átfaragása pontozóval, centrumpontok használatával
Budapest épített örökségének megtekintése, kifejezetten a kőfaragás
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kiemelkedő alkotásait vizsgálva
Országház, Budai vár, Mátyás-templom

Összesen: 64 óra
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HITTAN HELYI TANTERV

Készítette:

Magyar Zsolt
hittanár
Göd

2018. június
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BEVEZETÉS

Iskolánk helyi hittan tanterve eltér az Országos Hitoktatási Bizottság által kiadott katolikus
kerettantervtől, azt a Catechesi Tradendae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) irányelvei alapján
igyekeztünk felépíteni: „A hitoktatást az Egyház mindig legfontosabb feladatai között tartotta
számon, mivel a feltámadt Krisztus, közvetlenül a mennybemenetele előtt megparancsolta
apostolainak, hogy tegyék tanítványaivá mind a nemzeteket, és tanítsák meg őket mindannak
megtartására, amit rájuk bízott (vö. Mt 28,19). A kötelesség mellé hatalmat is adott az apostoloknak
arra, hogy a szemükkel látott és a fülükkel hallott dolgokat, amit láttak és megtapintottak, az élet
igéjét, hirdessék az embereknek (vö. 1Jn 1,1). Ugyancsak kötelességükké tette és hatalmat adott
nekik arra, hogy tekintéllyel magyarázzák az Úr tanítását: szavait, tetteit, jeleit, törvényeit. A
Szentlelket is azért küldte el nekik, hogy e feladatuknak eleget tudjanak tenni.” (CT 1). „Egyetlen
hitoktató van: Krisztus, s mindenki más csak annyiban nevezhető hitoktatónak, amennyiben Krisztus
hírnöke és tolmácsa, amennyiben Krisztus tud szólni az ajkán keresztül. Tehát mindenki, aki
hitoktatást végez, akármilyen beosztása legyen is az Egyházban, gondosan törekedjék arra, hogy
tanításával és magatartásával Krisztus életét és tanítását adja tovább. Nehogy azok szívét és lelkét,
akiket tanít, magához láncolja, vagy a saját véleménye és lelki adottságai szerint alakítsa őket. Főleg
attól kell óvakodni, hogy saját véleményét és gondolatait úgy adja másoknak, mintha ezzel Krisztus
tanítását és életét közölné. Krisztus e titokzatos mondását mindazokra értenünk kell, akik
hitoktatással foglalkoznak: »Tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem« (Jn 7,16; vö.
3,34; 8,28; 12,49; 14,24; 17,8.14).” (CT 6).
„A hitoktatást és az evangelizációt sem egymástól elválasztani, sem egymással szembeállítani nem
szabad.” (CT 18). Az evangelizáció nem módszerek kérdése. Nem függ épülettől, pénztől,
szervezéstől, az aktuális rezsimtől. Az evangelizáció Isten jelenléte az ember életében, mely egyszerű,
sugárzó, hiteles és meggyőző. „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel!” (Zak
4,6) Jézusnál, „az egyetlen hitoktatónál” meghatározó a teljesség igénye, szemlélése, képviselete.
Jézusnak még az alvása, étkezése, sétája is evangelizál. Mert idegeiben, rezdüléseiben hordja Istent.
Jellemző rá a kilépés: ott van, ahol az emberek! Megdöbbentett az a tény, hogy az evangéliumok
szerint Jézust legtöbbször szekuláris helyeken találjuk: utcán, kikötőben, kútnál, házakban, lagziban,
erdőn, réten, tengeren stb. Ahol az emberek élik napjaikat. Ő mindenki számára elérhetővé teszi
magát. Nem várja meg a bűnösök megtérését, hanem eléjük szalad. Kimegy hozzájuk! Nem győzköd,
nem mennydörög magas szószékről, hanem letelepszik, földre ül, figyel, megért, beszélget. Vele lehet
beszélgetni. Nincsenek receptjei. Annyi evangelizációs módszere van, ahány ember. Mindenkinek
mindenné lett! Jézus nem korlátozza az evangelizációt időpontokra, helyekre, módszerekre. Isten
Szentlelkének semmilyen hivatal nem szabhat medret. Isten kilép és átlép. Az egészséges ifjúsági
evangelizáció és hitoktatás figyelembe veszi a fiatal teljes személyiségét, személyét (Lk 2,52; 1Thessz
5,23), ezzel összefüggésben a missziói parancsot úgy teljesíti, hogy messzemenően komolyan veszi a
fiatalok természetes igényeit és sokszor fájó hiányait, szükségleteit. Tudomásul kell venni azt a kiáltó
tényt, hogy a fiatalok zöme „falakon kívül” van. Nincs kapcsolópontjuk Egyházhoz, Bibliához,
Istenhez. A szeretet kimegy hozzájuk. Ennek egyik legjobb módja a teljes személyiségnek megfelelő
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program. Isten nem nyugszik bele a többség kint maradásába. Jézus összetört, szenvedő szívvel
beszélt és felemeltetett, hogy mindenkit magához vonjon.
A tantárgy az alábbi témaköröket öleli föl: Kicsoda Isten? Ember és társadalom, A test, káros
szenvedélyek, Párkapcsolat, Hivatás és döntés, „Rólad van szó”, Család, Tízparancsolat, Nyolc
boldogság.

10. ÉVFOLYAM

KERESZTÉNY ALAPISMERETEK
I. Cél és feladatrendszer
oktatási cél: A tanév során kapjon eligazítást az életben felmerülő kérdésekre, a
család és a társadalmi erkölcs helyes szemléletére, a szabadság helyes használatára.
Ismerje meg a kereszténység alapvető erkölcsi tanítását és ünnepeit.
1.1 bevelési cél: A tanuló értékelje helyes önismeret és önbecsülés fontosságát a
mindennapi életben, tanulja meg tudatosan alakítani és vállalni önmagát.

II. Témakörök
1. témakör: Rólad van szó
Javasolt óraszám: 6 óra
Önismeret, énkép,
Az önismeret ajándéka
Az önbecsülés
Az alázat
2. témakör: A család
Javasolt óraszám: 6 óra
A család, ahonnan jövök
A család szeretetközösség
A család megőriz bennünket
Problémák a családban

3. témakör: A Tízparancsolat
Javasolt óraszám: 6 óra
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A Te Tízparancsolatod
Az első három parancsolat
Az utolsó hét parancsolat
A Tízparancsolat és a mai világ
4. témakör: A nyolc boldogság
Javasolt óraszám: 6 óra
Mi a boldogság?
A szegények, a szomorúak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot
A szelídek, az irgalmasok, a tisztaszívűek, a békességben élők
Akik üldözést szenvednek
5. témakör: Ünnepeink
Javasolt óraszám: 6 óra
A karácsonyi ünnepkör
A húsvéti ünnepkör
Évközi ünnepek
Évközi idő

6. Összefoglalás, számonkérés
Javasolt óraszám: 6 óra

11. ÉVFOLYAM

AZ ÉLET KÉRDÉSEI
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I. Cél és feladatrendszer
1.2 a) oktatási cél: A tanév során kapjon választ az életben felmerülő egzisztenciális,
világnézeti kérdésekre.
1.3 b) nevelési cél: Az élethivatás megalapozása. Legyen saját véleménye, tudatosan
alakítsa életét. Vezessük rá a munka becsületére és szeretetére, az igazságosságra
és az emberi felelősség vállalására.
A tanterv 32 tanítási hétre, heti 1 órára, évi 32 órára készült.

II. Témakörök
1. témakör: Kicsoda Isten? (szinkretizmus, ateizmus, Egyház)
Javasolt óraszám: 6 óra

Modern istenképek (szinkretizmus, ateizmus)
Istenhit – Istentagadás ma
A szeretet Istene és az emberek szenvedése
Újra időszerű: a názáreti férfi
Az Egyház ma

2. témakör: Ember és társadalom
Javasolt óraszám: 6 óra
Mi az ember?
Emberi méltóság – emberi jogok
Küzdelem a társadalmi igazságosságért
3. témakör: A test, káros szenvedélyek
Javasolt óraszám: 6 óra
A test
Alkohol
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Dohányzás
Kábítószerek, drogok
Kábítószerfüggőség
Visszaélés a nemiséggel
4. témakör: Párkapcsolatok
Javasolt óraszám: 6 óra
Szerelem – mi ez?
Szerelem és szex
Partneri kapcsolatok férfi és nő között
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5. témakör: Hivatás és döntés (élethivatás)
Javasolt óraszám: 6 óra
A munka mint öröm, a munka mint teher
A munka értelme
Hivatásválasztás
Szakmai képzés
Élethivatás
6. témakör: Összefoglalás, számonkérés
Javasolt óraszám: 2 óra
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Hittan érettségire felkészítő tárgy helyi tanterve
A szakközépiskola érettségit adó 12. és 13. évfolyama, valamint a szakgimnáziumi képzés 11. és 12.
évfolyama számára.
Óraszám: 72+64 óra

A tantárgy az alábbi témaköröket öleli föl: Ószövetség, Újszövetség, Egyháztörténelem, Dogmatika,
Erkölcstan, Alapvető hittan. A tantárgy a katolikus hittan középszintű érettségi tematikájának tudás
és kompetencia elemeit magába foglalja.

Kompetenciák:
Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának, üzenetének értelmezése, kifejtése,
aktualizálása a ma keresztényének életére. Egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése. A
keresztény életgyakorlat örömeivel, nehézségeivel, erkölcsi kérdésekkel, mai erkölcsi problémákkal
kapcsolatban véleményének kifejtése és indoklása, állásfoglalásának megalapozása.

Óraszámok és témakörök:
Témakör

A év

B év

A Szentírás: Ószövetség

1

A világ teremtése a Bibliában

3

Az ember teremtése a Bibliában. Az ember méltósága.
A bűnbeesés, a bűn; a bűn következményei.
A pátriárkák

1

12
10
2

A Dávidnak tett messiási ígéret

2

Jeremiás próféta meghívása.

6

A Szentírás: Újszövetség

2

2
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Jézus születése

8

Jézus tanítványi köre és a missziós parancs (Lk 10, 1-16)
Jézus tettei

6
4

Jézus tanítása

6

Jézus halála és feltámadása,

6

Saul megtérése (ApCsel 9,1-19a; 26 9-18)

3

Az első apostoli zsinat (ApCsel 15,1-11)

4

A Szeretet himnusz (1 Kor 13,1-13)

2

Pünkösd

8

Szentségek

2

A kiengesztelődés szentsége

2

Az egyházi rend szentsége.
Betegek kenete
Egyháztörténelem
Rendszerező összefoglalás
Projektfeladat

2

2
2
10

10

5

5
8
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A. év
A Szentírás: Ószövetség

A világ teremtése a Bibliában

Tematikai egység

Órakeret:
4 óra

Irodalmi szöveg fölismerése, irodalmi műfajok.
Előzetes tudás
Evolúció

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése.
A teremtett világért való felelősség.
A hit racionális voltának elmélyítése. Kritikus gondolkodás fejlesztése

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ószövetségi kánon. Proto- és deuterokanonikus könyvek. Apokrifek.
A Szeptuaginta és a kánon kialakulásának kapcsolata, a qumráni
szövegtanúk. A protestáns és a katolikus kánon összehasonlítása.
Irodalmi műfajok az ószövetségi Szentírásban: törvénygyűjtemény,
teofánia, deutoronomista történetírás, messiási jövendölés, apokaliptika.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: A Biblia
Biológia:
környezetvédelem,
evolúció

A Műfaj: múltba tekintő prófécia
Isten elgondolása a teremtett világról.
A Szentírás korhoz kötöttsége és egyetemessége.
A tudomány és hit kapcsolata.
Az evolúció és a teremtés. Teremtésvédelem.
A kinyilatkoztatás és a sugalmazás fogalma, módjai és lehetősége (Dei
Verbum 2., 11.pont)

Kulcsfogalmak

kánon, protokanonikus, deuterokanonikus, apokrif, szeptuaginta, irodalmi
műfajok, törvénygyűjtemény, teofánia, deutoronomista történetírás, messiási
jövendölés, apokaliptika, múltba tekintő prófécia, hit, kinyilatkoztatás,
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sugalmazás, teremtésvédelem.
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Órakeret:
10 óra

A bűnbeesés, a bűn; a bűn következményei.

Tematikai egység

Irodalmi szöveg fölismerése, irodalmi műfajok.

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése.
Az erkölcsi érzék fejlesztése. Az emberi bűn realitásának érzékelése Isten
feltétlen szeretetének fényében.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A bűnbeesés története (Ter 3,1-24 )
Az erkölcsi föltámadás reménye az Ószövetségben (Ez 37, 1-3.11-14) Isten
helyreállítja a kapcsolatot, „életre kelti a népét”.
Ezekiel próféta személye. Az ószövetségi nép önértelmezésének változása a
babiloni fogság alatt.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: A Biblia
Történelem: az ókori
kelet.

Isten megbocsájtó szeretete az Ószövetségben. (Óz 11, 1b-9)
Ózeás próféta személye. A próféta kora: az Északi királyság.
Az eredeti bűn következménye (Gaudium et Spes 13)
A személyes bűn és az eredeti bűn viszonya.
Jézus Krisztus egyetemes megváltó műve.
Az üdvösség és a kárhozat mindenki számára adott realitása.

Kulcsfogalmak

Bűn, áteredő bűm, személyes bűn; üdvösség, kárhozat; prófétaság; Ozeás,
Ezékiel, Babiloni fogság, Júda, Izrael; Jézus Krisztus egyetemes megváltó műve;

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A pátriárkák

Órakeret:
2 óra

Irodalmi szöveg fölismerése, irodalmi műfajok. Teremtés könyve.
Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Ábrahám szerepe az üdvtörténetben. Ábrahám meghívása, Ábrahám
hite.
A zsidó nép történelmi tapasztalata, istenképének alakulása, és
önértelmezésének változása a pátriárkák történetei fényében, különös
tekintettel az Izsák föláldozásának történetére. (Ter 22, 1-19).

Kulcsfogalmak

Pátriárkák, Ábrahám, Izsák, Jákob. Üdvtörténet. Istenkép. Monoteizmus.
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Tematikai egység

Órakeret:
6 óra

Jeremiás próféta meghívása.

Irodalmi szöveg fölismerése, irodalmi műfajok. Prófétaság az ószövetségben.
Prófétai iratok. Júda királysága. Babiloni fogság.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Önbizalom erősítése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Prófétaság fogalma az Ószövetségben. A prófétai irodalom jellemzése.
Jeremiás próféta személyes hite a meghívás elbeszélése alapján (Jer 1,
4-9).
Júda királyságának végnapjai. A próféta helyzete.
A kinyilatkoztatás és a sugalmazás fogalma, módjai és lehetősége (Dei
Verbum 2., 11.pont)

Kulcsfogalmak

Prófétai irodalom. Jeremiás. Hit. Kinyilatkoztatás és sugalmazás. Júda.
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A Szentírás: Újszövetség
Jézus születése

Tematikai egység

Órakeret:
10 óra

Irodalmi szöveg fölismerése, irodalmi műfajok. Jézus Krisztus személye.
Karácsony. Ószövetség, Újszövetség. Kánon. Evangélium. Izaiás könyve.
Mária, József személye.

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Újszövetségi kánon. Az Újszövetség könyveinek csoportosítása:
Elbeszélő könyvek, apostoli levelek, prófétai könyv.

Magyar nyelv és
irodalom: A Biblia

Üdvtörténet az Újszövetségben.

Önismeret: Ünnepek.

Az evangélium műfaja. A Szinoptikus evangéliumok. A jánosi iskola.
A János levelek keletkezése. Lukács
Újszövetségi szövegtanúk és fordítások.
Apokaliptika az Ó- és Újszövetségben (Dániel, János).
Jézus történetisége (pogány és zsidó források).
A gyermekségtörténetek értelmezése.
Deutero Izaiás és a messiási jövendölések.
A megtestesülés dogmatikája (Fil 2,5-11)
A karácsony liturgiája (Karácsonyi II. prefáció)
Mária szerepe az üdvtörténetben. József szerepe. A Szent Család.
(Eliasz Moszkosz: Jézus születése ikon)
A Mária dogmák Krisztológiai mondanivalója.

Kulcsfogalmak

kánon, Újszövetség, elbeszélő könyvek, apostoli levelek, prófétai könyv.
Jelenések könyve. Evangélium. Szinoptikus evangélium. Jánosi iskola. Lukács
művei. Apokaliptika. Deutero Izaiás. Messiás. Megtestesülés. Karácsony. Mária,
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József, Szent Család. Mária dogmák.
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Órakeret:
4 óra

Jézus tettei

Tematikai egység

Irodalmi szöveg fölismerése, irodalmi műfajok. Jézus Krisztus személye.
Újszövetség. Kánon. Evangélium.

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése.
Bizalom, ráhagyatkozás.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egy mentő csoda: Jézus lecsendesíti a tengert (Mk 4,35-41).
A csoda fogalma a Szentírásban.
Az Istenbe vetett bizalom. A félelem és az istenfélelem.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: A Biblia
Önismeret: önbizalom.

Jézus személye.
Az „Úr” név az Ószövetségben (JHVH) és az Újszövetségben.
Jézus Krisztus egy személy, de két természet. A kalkedón dogma
értelmezése.
Csoda. Mentő csoda. JHVH név. Úr elnevezés az Újszövetségben. Kalkedóni
dogma. Személy, természet. Félelem és istenfélelem.

Kulcsfogalmak

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret: 3
óra

Saul megtérése

Tematikai egység

Irodalmi szöveg fölismerése, irodalmi műfajok. Jézus Krisztus személye.
Újszövetség. Kánon. Evangélium. Apostol.
Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése.
Vágy a spirituális tapasztalatra. Küldetés. Üdvtörténet.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Pál apostol személye és működése.
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A megtérés folyamata. (ApCsel 9,1-19a; 26 9-18)
A teofánia fogalma. Teofániák a Szentírásban.
Az egyéni spirituális tapasztalat és az egyház szerepe a küldetés
megtalálásában.
Kulcsfogalmak

Pál apostol. Apostol. Teofánia. Egyház. Küldetés. Spirituális tapasztalat.
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Az első apostoli zsinat

Tematikai egység

Órakeret: 4
óra

Irodalmi szöveg fölismerése, irodalmi műfajok. Szent Péter. Szent Pál.
Apostol. Apostolok Cselekedetei. Pápa. Püspök. Pap. Üdvtörténet.

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése.
Az egyház szerepének felismerése az üdvtörténetben.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az első apostoli zsinat (ApCsel 15,1-11)
Az antiochiai vita jelentősége. A pogányok helyzete az üdvtörténetben.
Péter és Pál szerepe a pogány misszióban.
Az apostolok és Péter apostol szerepe az egyház születése után.
Az apostolok testülete. Az apostoli folytonosság fogalma.
A püspökök testülete. Zsinatok.
Péter szerepe. Péter széke. A pápaság.
A pápai tévedhetetlenség

Kulcsfogalmak

Pál apostol. Apostol. Zsinat. Misszió. Apostoli folytonosság. Diakónus, pap,
püspökök testülete. Egyház. Péter széke. Pápa. Pápai tévedhetetlenség. I.
Vatikáni zsinat.
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Szentségek
Szentésgek

Tematikai egység

Órakeret: 6
óra

Péter apostol szerepe. Egyházi hierarchia.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Keresztség, bérmálás. Eucharisztia. Házasság. Papi rend.
A kiengesztelődés szentsége
Az oldás és kötés hatalma. (Mt 16,18-19)
A gyónás folyamata.
A gyónási titok.
A gyónás hatása.
A betegek kenete
Betegek kenetének szertartása.
Jak 5,14-15; ApCsel 5,12-16
Kiszolgáltatója és hatékonysága.
A szentség kapcsolata Jézus Krisztus megváltó művéhez
Hét szentség: kersztség, bérmálás, eucharisztia, kiengesztelődés, betegek kenete,
házasság, papi rend.
Oldás és kötés hatalma. Gyónás, gyónási titok.
Kulcsfogalmak

Szentség kiszolgáltatója, hatékonysága, hatása.
Jézus Krisztus megváltó műve.
Szimbólum. Reálszimbólum.
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Egyháztörténelem
Egyháztörténelem

Tematikai egység

Órakeret:
10 óra

Római birodalom bukása. A középkori Európa. Államalapítás. Szent István.
Árpád ház. Reformáció. Zsinat. Hidegháború

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg és egyéb forrás alapvető
mondanivalójának, üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma
keresztényének életére.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az üldöztetés kora és az ókori zsinatok.
Nagy Szent Leó.
A Nyugati monasztikus szerzetesség, a Bencés Rend
A kelet-nyugati egyházszakadás. Az ortodoxia.
A magyar egyház

Kapcsolódási pontok
Történelem: Római
birodalom.
Kereszténység
kialakulása. Bizánc. Szent
István. Reformáció,
ellenreformáció.
Hidegháború.

Szent István és az árpádházi szentek.
A reformáció és a katolikus megújulás
Luther Márton
Az ökumenizmus ma
A XX: század
A II. vatikáni zsinat és Szent XXIII. János pápasága

Kulcsfogalmak

Zsinat. Nagy Szent Leó. Szerzetesség. Monasztikus szerzetesség. Bencés Rend.
Apát. Prézes. Kelet-nyugati egyházszakadás. Ortodoxia. Szent István. Árpád házi
szentek. Reformáció, katolikus megújulás. Luther Márton. Ökumenizmus. II.
vatikáni zsinat. XXIII. János pápa. Mater et Magistra. Pacem in Terris. Az egyház
szociális tanítása.
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B. év
A Szentírás: Ószövetség
Tematikai egység

Az ember teremtése a Bibliában. Az ember méltósága.
A Dávidnak tett messiási ígéret

Órakeret:
15 óra

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése.
A teremtett világért való felelősség.
A hit racionális voltának elmélyítése. Kritikus gondolkodás fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Ószövetségi kánon. Proto- és deuterokanonikus könyvek. Apokrifek.
A Szeptuaginta és a kánon kialakulásának kapcsolata, a
qumráni szövegtanúk. A protestáns és a katolikus kánon
összehasonlítása.

Kapcsolódási pontok
Önismeret
Biológia
Társadalomismeret

Irodalmi műfajok az ószövetségi Szentírásban: törvénygyűjtemény,
teofánia, deutoronomista történetírás, messiási jövendölés, apokaliptika.
„Isten képére és hasonlatosságára.” A teremtéstörténet teológiai
mondanivalója. Isten elgondolása az emberről.
A lelkiismeret fogalma a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes
lelkipásztori konstitúciója tanításában.
A társadalmi léttel kapcsolatos erkölcsi problémák. Az ember személye
ellen elkövetett bűnök a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes
lelkipásztori konstitúciója 27. pontja szerint.
Az emberi élet kezdete. A születéssel kapcsolatos erkölcsi problémák.
Az abortusz.
A ember méltósága a földi élet végén. A halállal kapcsolatos erkölcsi
problémák. Az eutanázia.
A házasság szentsége. A szexualitással és a házassággal kapcsolatos
erkölcsi problémák.
Az emberi személy méltósága és a vallásszabadság. (Dignitatis
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humaniae 1-2.)
A II: vatikáni zsinat tanítása a nagy világvallásokról
Hinduizmus, Budhizmus
Zsidóság (A Dávidnak tett messiási ígéret
Iszlám
Lelkiismeret. Az ember személye elleni bűnök.
Abortusz, eutanázis.
Kulcsfogalmak

Házasság.
Valllásszabadság. Hinduizmus, Buddhizmus, zsidóság, iszlám.
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A Szentírás: Újszövetség
Jézus tanítványi köre és a missziós parancs

Tematikai egység

Órakeret:
8 óra

Egyházi hierarchia: diakónus, pap, püspök. Kánon. Ószövetség, Újszövetség.
Evangélium.

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése.
Missziós lelkület. Közösségiség.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Újszövetségi kánon. Az Újszövetség könyveinek csoportosítása: Elbeszélő
könyvek, apostoli levelek, prófétai könyv.

Magyar nyelv és
irodalom: A Biblia

Üdvtörténet az Újszövetségben.

Történelem: egyházi
hierarchia.

Az evangélium műfaja. A Szinoptikus evangéliumok. A jánosi iskola. A
János levelek keletkezése. Lukács
Újszövetségi szövegtanúk és fordítások.
Apokaliptika az Ó- és Újszövetségben (Dániel, János).
Jézus tanítványi köre és a missziós parancs Lk 10, 1-16 alapján.
Az apostolok. A 72 tanítvány.
Az egyházi hierarchia szentírási alapjai.
Az egyház missziós természete (Ad gentes határozat 2).
Az egyház missziós tevékenysége (Ad gentes 5).
Izrael vallási közösségei Jézus idején: szadduceusok (ApCsel 23,8),
farizeusok, esszénusok, zelóták, szamaritánusok

Kulcsfogalmak

kánon, Újszövetség, üdvtörténet. Jézus Krisztus személye. Apostolok. 72
tanítvány. Egyházi hierarchia. Misszió. szadduceusok, farizeusok, esszénusok,
zelóták, szamaritánusok.
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Órakeret:
6 óra

Jézus tanítása

Tematikai egység

Előzetes tudás

Ószövetség. Kivonulás Könyve. Újszövetség. Evangélium. Pál apostol. Jézus
Krisztus üdvösséghozó műve.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A hegyi beszéd (részletek: Mt 5, 17-20; 43-44)
A keresztény erkölcsi élet alapja nem szabályok gyűjteménye, hanem Jézus
Krisztus személye.
Mózes szerepe az üdvtörténetben. A Törvény. Jézus egyedülálló
üdvtörténeti jelentősége. A Jézusban beteljesült Törvény.
Jézus tanítása az ember erkölcsi mivoltáról és feladatáról.
Jézus tanítása a megtérésről (Lk 15,11-32),
Jézus magatartása a bűnösökkel szemben (Jn 8,1-11)
Szent Pál tanítása a szabad önmegvalósításról és a bűnbocsánatról (Ef
2, 1-7 alapján)!
Törvény. Törvény beteljesülése Krisztusban. Erkölcs. Megtérés. Bűn.
Bűnbocsánat.

Kulcsfogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Jézus halála és feltámadása.
A Szeretet himnusz

Órakeret:
8 óra

Jézus Krisztus személye. Szentmise. Üdvösség. Újszövetség. Evangélium.
Pál apostol levelei.
Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok és liturgikus szövegek elemzése, értelmezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
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Jézus halála és feltámadása.
A húsvét liturgiája
Eucharisztia
A megváltás dogmatikája
A halálon túli lét dogmatikája
A Szeretet himnusz (1 Kor 13,1-13)
Pál levelei. A Korintusi levél keletkezése.
A teológiai erények. (Dei Vebum dogmatikus konstitúció 5. pontja,
XVI. Benedeke pápa Spe Salvi kezdetű enciklikája 6.pontjának
részlete, Jn 15,9-13).

Kulcsfogalmak

Húsvét. Eucharisztia. Megváltás. Örök élet. Üdvösség. Pál apostol levelei.
Teológiai erények. Hit, remény, szeretet.
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Pünkösd

Tematikai egység

Órakeret:
8 óra

Újszövetség, apostolok cselekedetei. Liturgia.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok és liturgikus szövegek elemzése, értelmezése.
Vallásos szimbólumok értelmezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A pünkösd leírása az Apostolok Cselekedeteiben.
A pünkösdi prefáció. El Greco: Pünkösd c. festménye.
Az egyház tanítása a Szentlélekről.
A Szentháromság.
Andrej Rubljov: Szentháromság ikon
Az Egyház.
Isten népe
Krisztus titokzatos teste
Történetileg kialakult intézmény
Kegyelmi közösség
A katolikus egyház önértelmezése a Lumen Gentium 8. pontja alapján.
A pünkösd helye az egyházi évben.

Kulcsfogalmak

Apostolok cselekedetei. Pünkösd. Szentlélek. Szentháromság. Ikon. Egyház, Isten
népe, Krisztus titokzatos teste. Intézmény, kegyelmi közösség. Egyházi év.
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Szentségek
Szentésgek

Tematikai egység

Órakeret: 4
óra

Péter apostol szerepe. Egyházi hierarchia.

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szövegértelmezés: a szentírási szöveg alapvető mondanivalójának,
üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma keresztényének életére.
Egyházi dokumentumok és liturgikus szövegek elemzése, értelmezése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Keresztség, bérmálás. Eucharisztia. A kiengesztelődés szentsége. A betegek
kenete. Házasság.
Az egyházi rend szentsége.
A krizmaszentelési mise prefációja;
ApCsel 6,1-6; 1Tim 4,14
Jézus Krisztus az egyetlen főpap.
A hívek általános papsága és a hierarchikus papság.
A papi rend fokozatai.
A papszentelés szertartásának lényegi elemei.
Hét szentség: keresztség, bérmálás, eucharisztia, kiengesztelődés, betegek
kenete, házasság, papi rend.
Kulcsfogalmak

Jézus Krisztus az egyetlen főpap. Általános papság. Hierarchikus papság.
Diakónus, áldozópap, püspök. Papszentelés. Krizma, kézrátétel, szentelő ima.

Egyháztörténelem:
Tematikai egység

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési

Egyháztörténelem

Órakeret:
10 óra

Római birodalom bukása. Ősegyház. Vértanúság. Középkor. Szerzetesség.
Reformáció, katolikus megújulás. Nyilas uralom, Szovjet megszállás.
Szövegértelmezés: a szentírási szöveg és egyéb forrás alapvető
mondanivalójának, üzenetének értelmezése, kifejtése, aktualizálása a ma
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keresztényének életére.

céljai

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az üldöztetés kora és az ókori zsinatok.
Nagy Szent Gergely, az utolsó Római és az első középkori pápa.
Assisi Szent Ferenc és a Ferences Rend
A Piarista Rend és alapítója.
A katolikus megújulás
Pázmány Péter

Kapcsolódási pontok
Történelem: Római
birodalom.
Kereszténység
kialakulása. Bizánc.
Szerzetesség.
Reformáció,
ellenreformáció.
Hidegháború.

Az ökumenizmus ma
A XX: század
A magyar egyház kihívásai. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú.
Kulcsfogalmak

Zsinat. Nagy Szent Gergely. Szerzetesség. Ferences Rend. Piarista Rend. A nyugati
egyházszakadás. Reformáció. Katolikus megújulás. Ökumenizmus. Apor Vilmos.
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ÖNISMERET

Iskolánkban az önismeret előtérbe helyezése évtizedes hagyománnyal bír. Hivatalosan a tantárgyak
körébe soroljuk, de jellegéből és értékelése módjából (Az értékelés a tanév folyamán 4 alkalommal,
egy-egy gyakorlathoz kapcsolódóan, személyre szabottan, szövegesen történik. A féléves
értesítőbe és év végi bizonyítványba pedig a „Részt vett” meghatározás kerül.) adódóan
„Önismeret foglalkozásnak” nevezzük.

Az „Önismeret foglalkozás” egyik legfőbb célja és feladata, hogy az iskolánkba bekerülő fiatalok a
foglalkozásvezető irányításával megismerhessék önmagukat, társaikat, valamint önmaguk társaik
működését a csoportban. Mindezt azért is tartjuk fontosnak, mert egy új közösségbe kerüléskor, az
egyén és az alakuló csoport hosszú távú működése szempontjából ez döntő fontosságú lehet. Egyik
kiemelt célnak tekintjük az év folyamán, hogy a diákok megismerjék és bemutassák önmagukat,
alapvető képességeiket, készségeiket, és kialakuljon az igényük azok tudatos fejlesztésére, hiszen ez
lehet az alapja folyamatos fejlődésüknek, tehetségük kiaknázásának, hiányosságaik fejlesztésnek.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy a diákok megismerhessék egymás képességeit, készségeit, amely a
csoportalakulás kezdeti szakaszában katalizálhatja a csoport szerkezetének létrejöttét.
További cél, hogy a foglalkozás vezetője – a csoport intimitás maximális betartása mellett-, segítse az
osztály formális vezetőjét, az osztályfőnököt, abban, hogy optimális irányba terelhesse a
csoportfejlődést, és azon belül – vagy azon túlmenően – facilitálhassa az individualizációs
törekvéseket és folyamatokat.
Ezáltal úgy kapjanak hangsúlyt az egyéni és a közösségi motívumok, hogy azok minél inkább
harmonizáltak legyenek, ezzel segítve azt, hogy ne kioltsák, hanem erősítsék egymást.
Minderre akkor van lehetőség, ha a foglalkozásokon hangsúly helyeződik a diákok egymással való
kapcsolatára is.
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A szociális jártasságok egyéni és csoportos vizsgálata és fejlesztése révén a diákok hatékonyabbá,
kompetenssé válnak abban, hogy megteremtsék az összhangot saját maguk és környezetük között.
Egyes vizsgálatok révén (pl. szociometria) a foglalkozásvezető és a csoporttagok egyaránt fontos
visszajelzéshez juthatnak.
A foglalkozások céljai, feladatai közé soroljuk az érzelmi és akarati (motivációs) szféra
feltérképezését, az érzelmi intelligencia fejlesztését is a foglalkozásvezető koordinálásával. Az
érzelmek felismerésén és megnevezésén túl nagy hangsúlyt kap azok kifejezése kimondása,
(agresszió, proszociális érzelmek, barátság, szerelem) általános és saját példákon történő analizálása,
illetve adekvát és hatékony kezelése.
Végül, de nem utolsó sorban fontos célja a foglalkozásoknak, hogy a diákok identitása,
értékrendszere, jövőképe kialakult, stabil legyen. Ennek érdekében az önismereti foglalkozások során
felmérik, tudatosítják, megerősítik azonosságtudatukat, megfelelő irányba terelhetik jövőképüket és
értékrendszerüket.

Tematikai egység

1. A csoport működési kereteinek kialakítása

Órakeret 2
óra

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A csoporttagok és a csoportvezető bemutatkozása, egymásra hangolódása.
Ismerkedés az önismeret foglalkozáshoz kapcsolódó alapfogalmakkal
(önismeret, megosztás, csoporttitok, működési keret). A csoportvezető és a
csoporttagok egymással szembeni elvárásainak kialakítása, rögzítése. Az
együttműködési képesség, az egymás iránti tisztelet és elfogadás fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Személyes tanári bemutatkozás.
Az önismeret, mint foglalkozás.
Az önismeret jelentősége.

Kapcsolódási pontok
Magyar
irodalom

nyelv

Vizuális kultúra

A diákok bemutatkozása a nevük tükrében. „Hogyan szólítsalak?”
Miért fontos, vagy nem fontos számomra a nevem?
A foglalkozási tér kialakításának bemutatása, bemutattatása.
Innen jöttem… Lakóhely bemutatása.
Ismerkedés: – Öt szó – Három fontos dolog rólam – Az én szimbólumom.
Ismerkedés névhúzással – Névtanulás labdával.
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A közös működési
Szerződéskötés

keretek

kialakítása

a

diákok

bevonásával.

Önismeret, tantárgy, foglalkozás.
Csoporttitok, megosztás, működési keret –annak jelentősége.
Kulcsfogalmak

Önbemutatás, önkifejezés, identitás.
Együttműködés, tisztelet, elfogadás, megállapodás, szerződés.

Tematikai egység

Órakeret 4
óra

2. A felszín

Előzetes tudás
A csoporttagok és a csoportvezető
megalapozása és mélyítése.

egymásról

szóló

ismereteinek

A családi identitás, szerepek megismerése, önkifejezés gyakorlása.
A testkép megismerése, testtudatosítás, mozgásos önkifejezés, mások
megfigyelése, pozitív visszajelzés adása.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A tudatos magunkra figyelés gyakorlása. Alapjellemzők megfogalmazása
magunkról és környezetünkről, azok súlyozása. Különböző személyiségjegyek
megismerése.
Az egymásra figyelés, ezáltal az együttműködési képesség, az egymás iránti
tisztelet és elfogadás fejlesztése.
A keresztény értékrend megismerésének, mélyítésének erősítése.
Az önismeret foglalkozáshoz kapcsolódó alapfogalmak tudatosítása, gyakorlati
alkalmazása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok

A csoporttagok egymásról szóló ismereteinek megalapozása egyéni- és a Magyar
családra kiterjedő (szülők, testvérek) bemutatkozással.
irodalom

nyelv

(„Öt ujj” gyakorlat, „Szokatlan önéletrajz”, „Három tárgy”, képválasztás: Hittan
mit mond ez rólam?)
Vizuális kultúra
Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium • 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18. • Tel.: +36 27 345 167
god@god.piarista.hu • god.piarista.hu

és

92

A családi identitás és kötődés fontosságának érzékeltetése, mélyítése.

Matematika
Természetismeret

(Családi fotók)
A szerepek megismerése. – férfi, női szerepek, anya, apa szerepek,
feladatok.
A testkép vizsgálata. Testi önismeret-fejlesztő gyakorlatok. („Így nézel ki.”
„Mi változott?” )
Mások megfigyelése, személyészlelés fejlesztése. – első benyomás
fontossága – „ki lehet ő?” portré, kép segítségével
Pozitív visszajelzés adása és kapása, én-erősítés. („Azt szeretem benned,
hogy…”)
Testtudatosítás és mozgásos önkifejezés fejlesztése.
Megszólítás, bemutatkozás.
Lakóhely, ház-lakás.
Kulcsfogalmak

Család, családszerkezet, szerepek a családban.
Testkép, testtudatosítás, mozgásos önkifejezés, személyiségjegy.

Tematikai egység

Órakeret 7
óra

3. Kalandozások a mélyben

Előzetes tudás
Sajátmagunk és társaink külső- és belső értékeinek felismerése, megnevezése
és összegyűjtése.
Intellektuális
képességek,
megismerése, fejlesztése.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

kreativitás,

interperszonális

készségek

Speciális szakmai képességek, kreativitás, készségek felismerése és
azonosítása általánosságban és saját magunk tekintetében, valamint
fejlesztési lehetőségeink számbavétele. Címertervezés.
Mindezzel a reális én-kép kialakításához szükséges alapok kialakítása.
Annak a tudatosítása, hogy a különböző élethelyzeteinkben, különböző társas
kapcsolatainkban különböző szerepekben működünk
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Érzéseink, érzelmeink megismerése, tudatosítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Mik az erősségeim és a fejleszthető-fejlesztendő területeim? Miként tudok Magyar
másokat segíteni?
irodalom
Miben vagyok kiváló? (Szakma és képesség, szakma és készség)

nyelv

és

Hittan

Miben vagyunk kiválók? (Azon külső és belső értékek összegyűjtése, Vizuális kultúra
amelyben a diák, illetve amelyben a csoport hatékonynak, kompetensnek Társadalomismeret
érzi magát.)
Természetismeret
Intellektuális és megismerési képességek: (figyelem, emlékezet,
problémamegoldás)
Kreativitás: (A kreativitás jelentésének összetevőinek, jellemzőinek
megbeszélése.
A nyelvi és a gyakorlati kreativitást fejlesztő gyakorlatok.
Interperszonális (kapcsolatteremtési, kapcsolat „karbantartó” készségek.
Az identitás elemei, annak megjelenése életünkben, mindennapjainkban.
A szerep fogalma, formáinak felismerése.
Szerepeink és személyiségünk kapcsolata, összehangolása.
(A veleszületett és tanult, a tartós és ideiglenes szerepek fogalmának
tisztázása, ezek összegyűjtése.
Szerepkonfliktusok megoldási lehetőségeinek tudatosítása.
Szerep és az öltözködés kapcsolata. Kinek mit jelenít meg az öltözködés?
Érzések felismerése portrékon, érzések tudatosítása
segítségével, „mi irányít engem?”, „hol a kontroll?”

szituációk

Külső, belső érték, intellektuális képesség, kreativitás, interperszonális készség.
Kulcsfogalmak

Szakmai, gyakorlati készség, képesség kreativitás.
Szerep, szerepkonfliktus, szerepváltás.

Tematikai egység

4. Tervezzük az életünk!

Órakeret 4
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óra
Előzetes tudás
Az életünkkel való foglalkozás fontosságának tudatosítása.
Életünk tudatos tervezésére való törekvés.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Életünk korábbi, jelenlegi és majdani szakaszainak összefüggései. Rövid- és
hosszú távú elképzelések, célok megfogalmazásának gyakorlása.
A tudatos magunkra figyelés gyakorlása.
A keresztény értékrend megismerésének, mélyítésének erősítése. Az
egymásra figyelés fejlesztése.
Az együttműködési képesség, Az egymás iránti tisztelet és elfogadás
fejlesztése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A mindennapjaink tervezettségének fontossága. . – időtábla kitöltése: mire Magyar nyelv és
megy el az időm (iskolai nap, hétvége)
irodalom
Életünk szakaszai. („Első emlékem”, „Idővonal”)

Hittan

Az életünk korábbi szakaszaira való visszatekintés szerepe, fontossága.

Vizuális kultúra
Matematika
Természetismeret

A tudatos élet-tervezés hangsúlyozása
Rövid- és hosszú távú céljaink kialakítása és az ahhoz szükséges külső és
belső feltételek megteremtése.
A hosszú távú célok kialakításnak „gyakorlása”. – „Mi lesz velem 5 év
múlva?”
Órarend, napi terv, heti terv, rövid- és hosszú távú terv.

Fontos, sürgős, kevésbé fontos, kevésbé sürgős feladatok.
Életszakasz, életút.
Kulcsfogalmak

Tervezés, jövőterv, életcél.
Napi-, heti- és hosszú távú cél.
Cél és lehetőség összehangolása (Vágyak és reális célok.)
Segítő és gátló tényezők. - Akikre számíthatok.
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Tematikai egység

Órakeret 11
óra

5. Közösségben élünk

Előzetes tudás
Mások megismerése, odafigyelés másokra, empátia növelése, mások
visszajelzésének értékelése – kétoldalú és közösségi kapcsolatokban.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az identitás és kötődés fontosságának érzékeltetése, mélyítése, ezáltal a
család szerepének fókuszba helyezése.
Szűkebb és tágabb környezetünk hatásai személyiségünkre, működésünkre,
döntéseinkre.
A csoporton belüli szerepek és teljesítésük vizsgálata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Énkép-máskép(p). (Névjegykártya, címer készítése)
Az én képem a csoport szemében… („forrószék” – kérdések, őszinte
válaszok, passzolási lehetőséggel)

Az identitás elemei, annak megjelenése, tudatos megjelentetése
életünkben, mindennapjainkban.
Minták és viszonyulási pontok életünkben, azok szerepe az identitásunk
kialakulásában, kialakításában.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom
Hittan
Vizuális
Matematika

kultúra

Társadalomismeret
Természetismeret

A család szerepe életünkben, hatásai személyiségünkre, cselekedeteinkre.
Családi „jeles” napok. – fontos ember a családomban, akire szeretnék
hasonlítani
A család szerkezete, hierarchiája, annak megjelenési formái és „üzenetei”.

A szerep fogalma, formáinak felismerése.
Annak a tudatosítása, hogy a különböző élethelyzeteinkben, különböző
közösségekben, különböző szerepekben működünk.
A csoporton belüli szerepek és teljesítésük vizsgálata. Szerepkonfliktusok
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megoldási lehetőségeinek tudatosítása.

Szűkebb és
tágabb környezetünk
működésünkre, döntéseinkre.

hatásai

személyiségünkre,

Törekvés a csoport családként, egymásra figyelő, odafigyelő közösségként
való megélésére. (Választott csoporttárs megszemélyesítése. Ismerd fel!)
A segítő-, értő figyelem képességének és igényének a fejlesztése.
A kommunikáció formái, lehetőségei. Kommunikációs stratégiák
alkalmazása a családban és egyéb közösségeinkben. – agresszív, asszertív,
passzív kommunikációs megoldások
A közösségen belüli hatékonyabb kommunikáció fejlesztése. – verbális,
nem verbális kommunikációs játékok (nehézségek, akadályok megélése)

A csoport szerepe iskolai működésünkben.
A csoportszerkezet, a csoporton
erőviszonyok vizsgálata, bemutatása.

belüli

helyzet,

kapcsolódások,

Csoporttérkép rajzolása.

A konfliktusaink tudatos megélésének segítése. – Ház, fa, kutya rajz: ki a
domináns?
A személyek közötti konfliktusok kezelése. iskolai konfliktusok, magánéleti
konfliktusok
A konfliktusok megoldásának lehetőségei.

Annak a tudatosítása, hogy életünkben nem elkerülhetők, sőt elvártak a
döntések.
Döntéseinknek pedig minden esetben következménye van magunkra és a
környezetünkre „nem”-et mondás fontossága - szenvedélyeink

A virtuális világ pozitív és negatív hatásai, szerepe életünkben.
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A virtuális lét etikai kérdései.

A kikapcsolódás, feltöltődés fogalma, fontossága, jelentősége életünkben.
Odafigyelés másokra, empátia, segítő figyelem.
Családi gyökerek családszerkezet, családtag.
Család és a környezet különbségei.
Hagyomány
Megtartó erő
Környezeti ráhatások.
Kis- és nagyközösségek.
Kulcsfogalmak

Szerep
Szerepkonfliktus
Szerephelyzet
Szerepelvárás
Csoporton belüli szerep
Rekreáció, feltöltődés.
Pozitív „szenvedélyek”, a kikapcsolódás határai.
Közvetlen és közvetett hatás, ráhatás.

Tematikai egység

6. Együttműködésben

Órakeret 6
óra

Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Egymást ismerő csoport kialakulása. Csoportkohézió erősítése.
Együttműködési stratégiák kialakítása, tudatosítása. Tolerancia növelés.
Bizalomépítés.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok
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„Kérdezz engem!” Irányítsunk szavak nélkül. – csomózódás, számkörök
indítása, elszámolás 1-csoportlétszámig

Magyar nyelv és
irodalom

„Lakatlan sziget” – közös tervezés

Hittan

„Toronyépítés- Toronyépítő verseny”

Vizuális kultúra

Közös történetírás – közös kép készítése (montázs, rajzolás)

Társadalomismeret

Bizalmi próbák – „Inga”, „Felemelés”

Testnevelés

„A csoport vára” „Dominó labirintus”
Kulcsfogalmak

Csoportkohézió, tolerancia, együttműködés, bizalom.

Tematikai egység

Előzetes tudás

7. Tükörbe nézve

Órakeret
2 óra

A tanévben megszerzett tudás.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Rátekintés a tanév folyamán átélt helyzetekre, folyamatra az egyén és a
közösség szempontjából.
Visszajelzés adása egymásnak. Önreflexiók.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Legyenek képesek a tanév foglalkozásait egyéni és közösségi folyamatként Hittan
értelmezni, rátekinteni, elemezni. – mit kaptam?
Társadalomismeret
Kulcsfogalmak

Reflexió- önreflexió

Egymást ismerő csoport kialakulása.

Az önismeret
foglalkozások
várt eredményei
a tanév végén

A diákok legyenek tisztában saját képességeikkel, készségeikkel (intellektuálismegismerő képességek, kreativitás, társas készségek).
Kellő ön- és társismeret, amely egyrészt megalapozza a csoportfejlődés
optimális folyamatát, másrészt alapját képezheti a személyiség további
fejlesztésének és fejlődésének, valamint a szocializációnak.
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A diákok megtanulják szabadon, nyíltan, empatikusan kommunikálni saját és
mások iránt érzett érzelmeiket.
Váljanak kompetenssé az érzelmek felismerésében és azok adekvát
kifejezésében.
Tudatosítsák saját céljaikat, motivációs rendszerüket.
Alapozzák meg, hogy önmaguk és közösségük számára is megfelelő
értékrendet és célhierarchiát legyenek képesek kialakítani.

Szakvizsga felkészítő
Heti óraszáma:

1 óra

Éves óraszáma:

32 óra

A TANANYAG ÉVES TEMATIKÁJA
Tananyagegység/tananyagelem

Óraszám

Szakvizsga menete

1

Milyen vizsgázói magatartás várható el ?

1

Számítási feladatok gyakorlása

4

Rajzolási feladatok gyakorlása

4

Előző évi írásbelik gyakorlása

9

Szóbeli tételek kidolgozása

5

Vizsgafeleletek gyakorlása

5

Az év zárása

1
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Összefoglalás, számonkérés

2

Szakmai szövegértés
9. évfolyam

Heti óraszáma: 1 óra

Éves óraszáma: 36 óra

A TANANYAG ÉVES TEMATIKÁJA

Tananyagegység/tananyagelem

Óraszám

Ismerkedés

2

Szövegértés alapjai

5

Hosszabb szövegek értelmezése

7
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Szakmai szövegértés alapjai

7

Szakmai szövegek értelmezése

7

Összefoglalás, számonkérés

8

Szakmai szövegértés
10. évfolyam

Heti óraszáma: 1

Éves óraszáma: 36

A TANANYAG ÉVES TEMATIKÁJA

Tananyagegység/tananyagelem

Óraszám

Elbeszélő szövegek értelmezése

7
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Szakmai szövegértést fejlesztő feladatok – tanműhelyben végzett tevékenység

7

Szakmai szövegértést fejlesztő feladatok – összefoglalás, vázlat

7

Szakmai szövegértést fejlesztő feladatok – munkavédelmi szabályok

7

Összefoglalás, számonkérés

8
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