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A gödi Piarista Szakképző Iskola szakmai 

programja 
 

 

1. Bevezetés 
1.1 A Gödi Piarista Szakképző Iskola és Kollégium 

A gödi Piarista Szakképző Iskola és Kollégium annak a Piarista Rendnek a tagja, amelyet 

Kalazanci Szent József alapított, még a XVI. században. A Piarista Rend Magyar 

Tartományában az 1991-ben alapított gödi iskola a legfiatalabb, s egyben az egyetlen, amely 

szakképzéssel foglalkozik. 

Iskolánk, nem csupán egy nevelési-oktatási intézmény, hanem annál jóval több. Napjainkra 

kialakult egy olyan, a szerzetesekből és világiakból álló, a piarista karizmamegosztásra épülő 

közösség, amelyet „Gödi Jelenlétnek” hívunk. 

Hisszük, hogy iskolánk a Rendtartománynak, egy az idők jeleit hitelesen értelmező olyan 

kezdeményezése, amely fókuszába helyezte a szakképzésen kívül az „emberképzést” is. 

Továbbá a kalazanciusi alapeszmét nem feledve, célul tűzte ki azt is, hogy a legrászorulóbbak 

számára is támaszt jelenthessen. 

Az út, amelyet közösségünk alapítása óta megtett nem volt feszültségmentes, s nem is zárult 

le. A társadalmi kihívásokra, a permanens fejlődésre rugalmasan és innovatívan válaszokat 

keresve törekszünk arra, hogy iskolánk, a Gödi Jelenlét tagjaként, mintegy „tanuló 

közösségként” segítse a hozzáforduló és rászoruló fiatalokat. 

 

1.2 A magyarországi piarista iskolák közös alapelvei 
 

2. Nevelési program 
2.1 Missziónk – aki lenni akarunk 

Mi a Piarista Rend és a Gödi Jelenlét tagja vagyunk, közösség é intézmény, világiak és 

szerzetesek, diákok és nevelők, akik elkötelezzük magunkat a szüntelen fejlődés és 

igazságkeresés mellett, s akik a közösség misszióját és alapértékeit normának tekintjük 

mindannyiunk számára. Vállaljuk a felelősséget, hogy közösségileg és egyénileg is mintává 

váljunk, - természetes tekintély alapján -, hogy a hozzánk forduló és rászoruló gyerekeket a 

nekik szentelt személyes figyelem által felkészítsük a felnőtt életre. A közösség minden 

felnőtt tagja nevelő, aki önálló szakembereket képez, hogy családjukat eltartani tudó, 

érzelmileg és értelmileg önálló életvezetésre alkalmas, teljes emberekké váljanak. 
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2.2 Alapértékeink –ahogy élni próbálunk 

• Igazságkeresés 

• Tisztelet 

• Felelősségvállalás 

• Nyitottság 

• Együttműködés 

• Elfogadás  

• Önállóság 

2.3 Jövőképünk 

Középtávon el kívánjuk érni, hogy a régió munkaerő-piaci igényeit kielégítő széles szakmai 

alapozású, gyakorlat-centrikus, a vállalkozói szemlélet alapjain nyugvó oktatás keretében 

szerezzék meg diákjaink a társadalom által elvárt, differenciált szakmai végzettségeket, s 

készüljenek fel a munkaerő-piaci mobilitásra. A duális szakképzés széleskörű megvalósítása 

érdekében szoros együttműködést alakítunk ki minden érintett gazdasági szereplővel, 

szakképzési irányító szervezettel. 

El kívánjuk továbbá érni, hogy az oktatás folyamatában a diákok szerezzenek a munkába 

állást segítő, problémakezelő ismereteket, szóbeli, írásbeli, informatikai kommunikációs 

készségük fejlődjön, segítve a további ismeretszerzést, a társadalmi kapcsolatok alakítását. 

Képesek legyenek az önálló eligazodásra, rendelkezzenek jogi, pénzügyi, munkaügyi 

ismeretekkel. Mindezt úgy, hogy a szakképzést szabályozó törvények, rendeletek kereteiből, 

nem kilépve, orientációs időszak beépítésével segítsük a nálunk tanuló diákokat. 

Az iskolai partnerkapcsolatok erősítésével, horizontális és vertikális hálózatrendszer 

kiépítésével, a technikai háttér jobb kihasználásával, a szülők intenzívebb bevonásával 

eredményesebbé kívánjuk tenni oktató-nevelő munkánkat. S ennek eredményeképpen a 

különböző cégekkel meglévő iskolai kapcsolatok fejlesztésével és a pályázatokon történő 

eredményesebb részvétellel az iskola hatékonyságának növelése. 

2.4 Alapelveink 

Személyiségközpontú fejlesztés: A tanulók megismerésén alapuló pedagógiai fejlesztés, amely 

igazodik a tanulók egyéni fejlődési üteméhez. Fontos alapelv a gyengébbek felzárkóztatása és 

a tehetségesek képességeinek kibontakoztatása. Az ismeretközlés mellett fontosnak tartjuk a 

kompetenciák fejlesztését. A teljes személyiség fejlesztése magába foglalja az ismeretek 

elmélyítését, az érzelmi nevelést, a testi fejlesztést, a művészeti nevelést és a társas 

kapcsolatokra épülő személyiségfejlesztést. 

Diákközpontúság: Az iskola fontos feladatának tekinti a személyiségfejlesztést, tiszteletben 

tartja a diákok jogait, igyekszik bevonni őket az iskola életébe, számít véleményükre, 

ötleteikre, aktivitásukra. 
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Egyéni tanulási utak biztosítása: A tanulók megismerésén és egyéni fejlesztésén alapuló 

pedagógia célja, hogy minden tanuló találja meg a helyét az iskola oktatási rendszerében. 

Rugalmas oktatás-szervezési eljárásokkal támogatjuk a tanulók egyéni fejlődési ütemének 

érvényesülését. 

Személyes kísérés: iskolánkban a piarista szellemiségnek megfelelően kiemelt figyelmet 

fordítunk a személyes kísérésre. Támogató Rendszert és Segítő-pár rendszert működtetünk a 

tanulásban és az életvezetésben elakadt diákjainknak.  

Önismereti nevelés: gödi piarista közösségünknek, az igazság keresésére tekintetében egyik 

fontos pillére az önismereti igényre történő nevelés. Ezen törekvésünk megvalósul általános 

keretek között, majd minden pedagógiai szinten és fórumon a folyamatos reflexió és 

önreflexió formájában. Alapvető jellemzője a napindító és napzáró beszélgetéseknek, a 

képzést végig kísérő lelki napoknak, és a minden évfolyamon megtalálható hittanóráknak. 

Azaz elmondható, hogy komplex nevelési folyamatunk egyik alappillére. 

Hitre nevelés: Közösségünk hisz minden személy alapvető szabadságában, saját 

világnézetének megválasztásában és kialakításában, ugyanakkor úgy látja, hogy éppen ezen 

szabadságának megélésében azáltal lehet segíteni valakit, ha támogatást kap. Nem kész 

válaszokat kívánunk adni a fiatalok kezébe, hanem olyan eszközöket, fogalmakat, amelyek 

segítségével megtalálhatják saját válaszaikat. 

Mindazonáltal közösségünk piarista közösség, amely természete szerint katolikus-keresztény. 

Mi ebben a közösségben találtuk meg az igazság keresésének számunkra leghitelesebb 

formáját. Ezt az utat mutatjuk a hozzánk forduló fiatalok számára is. 

Korszerű tevékenységközpontú módszertan és tanulásszervezés alkalmazása: A módszertan 

és a tanulásszervezés eszköz, amely a tanulói csoport képességeihez és igényeihez igazodva 

támogatja a tanulási-tanítási folyamatot. Az IKT és a tevékenységközpontú módszertan 

alkalmazása az oktatásban a mai korszerű oktatás alapkövetelménye.  

Nyitottság: Az iskola kapcsolatrendszerén keresztül figyeli a környezetét. Kapcsolatot tart a 

gazdaság szereplőivel, a munkaerőpiac elvárásai szerint alakítja a képzés szerkezetét. Az 

oktatás tartalmi elemeit a tantervi kereteken belül a gazdasági környezet elvárásai szerint 

alakítja ki. 

Együttműködés a családdal az oktató-nevelő munkában: A nevelés sikerének érdekében 

maximálisan együttműködünk a szülőkkel, a kölcsönös bizalom és támogatás elvei alapján. 

Nem pusztán partnerként tekintünk rájuk, hanem törekszünk bevonni őket közösségünk 

működésébe, működésének alakításába. 

2.5 Céljaink 

2.5.1. Az intézmény szemszögéből 
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• Diákközpontú iskolamodell kialakítása, ahol a diákok személyiségét tiszteletben 

tartjuk, keresztény humánummal fordulva feléjük. 

• Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével és modern tanulási terek 

kialakításával, valamint az egyéni utak lehetőségének biztosításával, a tanulók 

motiváltságának növelése. 

• A XXI. század kihívásaira választ adó magas színvonalú szakmai képzés biztosítása 

• A régió szakmai igényeivel koherens szakmaszerkezet kialakítása, hálózatos 

együttműködésben a régió cégeivel, vállalkozásaival. 

• A saját problémakezelést, az önálló és kreatív gondolkodás kialakítását segítő 

szemléletű iskola kialakítása 

 

2.5.2 A diák szemszögéből 

• Az élethosszig tanulás szemléletének megalapozása a diákokban 

• Az alapkészségek, képességek, kulcskompetenciák fejlesztése 

• Diákjaink tudjanak a közösségben adekvátan, kulturáltan viselkedni és kommunikálni. 

• A tehetség kibontakoztatásának és a hiánykompenzálásnak a segítése a tanulási- és 

szocializációs deficittel küzdő diákok esetében. 

• Felkészítés az információs társadalom kihívásaira 

 

2.5.3 A társadalom szemszögéből 

• Piarista iskolaként célunk, hogy diákjainknak megmutassuk a keresztény út 

lehetőségét, törekedve ezáltal is az evangelizációra 

• Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a 

közösségi tevékenységekre. 

 

2.6 A célokból adódó feladatok, az azokhoz kapcsolódó eszközök, eljárások 

  

Feladatok Eszközök, eljárások 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

• Az alapkészségek és a kulcskompetenciák 
fejlesztése. 

• Egyéni tanulási utakat biztosítunk a tanulók 
számára. 

• Felzárkóztató programok, korrepetálások 
szervezése. 

• Komplex bemeneti mérés alapján egyéni 
fejlesztési tervek készítése. 

• Orientációs szakasz beépítése a pedagógiai 
folyamatba. 

• Differenciálás a tanítási órákon. 

• Kéttanáros óravezetés lehetősége. 

• Csoport-, kooperatív és projektmódszerek 
módszerek alkalmazása a tanítás folyamatában. 

• A szakmai elmélet és gyakorlat integrációjának 
a lehetősége. 

• Felkészítés az ágazati alapvizsgákra. 

• Felkészítés a komplex szakmai- és az érettségi 
vizsgákra. 

• A végzős diákok segítése a továbblépésben. 

• Vizsgafelkészítő foglalkozások, konzultációk 
tartása. 

• Szakmai vizsgafelkészítő foglalkozás a szakmai 
szabad sáv terhére. 

• Próbavizsgákon vizsgatapasztalat megszerzése. 

• Munkaerő-Workshop a térség cégeinek, 
vállalkozóinak bevonásával. 

• Továbbtanulási operatív segítség a felsőfokú 
intézménybe történő jelentkezés teljes 
időszakában (kifutó képzések esetében) 

• Szabályozott folyamat a belső továbbtanulás 
intézményi támogatására. 

• Átjárhatóság biztosítása az ágazatok között. 

• Segítjük a szakközépiskola szakmai- és érettségit 
adó képzése közötti váltás nehézségeinek 
leküzdését. (kifutó képzés esetében) 

• Segítjük a tudatos szakmaválasztást, valamint 
lehetővé tesszük a szakmaváltást. 

• Személyes kísérés, támogatás az egyéni tanulói 
utak megtalálására. 

• Orientációs időszak beiktatása a pedagógiai 
folyamatba. 

• Délutáni stúdium lehetőségének biztosítása. 

 

• Partneri kapcsolatok működtetése a gazdaság 
szereplőivel, a munkaerőpiac igényeinek 
mérése. 

• A korszerű ismeretek beépítése az oktatásba. 

• Gyakorlat-centrikus módszertan alkalmazása a 
szakképzésben. 

• Partneri igény- és elégedettségmérések végzése 
a munkaerő-piaci szereplők körében. 

• Rendszeres találkozók és Workshop a térség 
munkaerő-piaci szereplőinek bevonásával. 

• A munkaerőpiac igényeinek beépítése a helyi 
tantervekbe, szakmai programokba. 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

• Felnőttképzési tevékenység megtervezése, 
elindítása. 

• Felnőttképzési kínálat megjelenítése a 
szakképzési piacon. 

• Felnőttképzési programok kidolgozása, 
felnőttképzési marketing a munkaerő-piaci 
partnerek körében. 

• Kapcsolatépítés a munkaerő-átképzés 
területének szereplőivel. 

• A munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése. 

• Társas, személyes és módszertani kompetenciák 
fejlesztése. 

• A NAT fejlesztési területének megfelelő 
önállóságra, felelősségérzetre, 
kezdeményezőképességre, felelős 
munkavállalásra való nevelés. 

• Kommunikációs készségek kialakítása, 
folyamatos fejlesztése. 

• Korszerű, gyakorlat-centrikus, 
tevékenységközpontú módszertan alkalmazása 
az elméleti- és gyakorlati képzésben. 

• „Job Shadowing” jellegű foglalkozások 
beépítése a pedagógiai folyamatba. 

• A jogi-, pénzügyi-, és munkaügyi ismeretek 
beépítése a szakmai tárgyakba. 

• Kommunikatív nyelvoktatási módszerek 
alkalmazása, a szakma specifikus ismeretek 
erősítésével. 

• A szóbeli feleletek, egyéni kiselőadások, 
prezentációk megfelelő arányának biztosítása a 
számonkérésben. 

• A helyi tartalmak beépítése a helyi tantervbe és 
a szakmai programba. 

• A munkába állás támogatása, a szükséges 
kompetenciák fejlesztése, kapcsolatok építése a 
munkaerő-piaci szereplőkkel. 

 

• Partneri kapcsolatok működtetése a régió 
gazdasági szervezeteivel, az érdekképviseleti 
intézményekkel. 

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

• A tanulás tanítása minden tantárgy képzési 
tervébe beépítve. 

• Az önálló ismeretszerzés kifejlesztése, az 
önállóság, az önértékelés fejlesztése a szakmai 
képzésben. 

• Önálló tanulás módszertani alkalmazása az 
oktatásban. 

• Az önálló tanulási feladatok alkalmazása, önálló 
és csoportos projektfeladatok beépítése az 
oktatásba. 

• Projektek a szakmai elmélet és szakmai 
gyakorlat integrálásával. 

• Projektek a szakmai- és közismereti területek 
integrálásával. 

• Önálló feladatok, projektek megoldása. 

• Kreatív, gyakorlati, egyéni és csoportos 
feladatok megoldása. 

• Iskolai projektfoglalkozások, projektnapok, 
többnapos projektek szervezése. 

• A gyakorlati oktatás feladatainak projektekké 
szervezése. 

• Részvétel tanórán kívüli projektekben. 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

• A motiváció alkalmazása, az ismeretek 
gyakorlati alkalmazásának bemutatása. 

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

• A Portus Buda ösztöndíj program tanévenkénti 
meghirdetése. 

• Önálló tanulás módszereinek alkalmazása. 

• Projektfeladatok, egyéni kutatómunka 
alkalmazása. 

• Önálló szakmai portfóliók, diákpályázatok 
készítése. 

• Az egészséges életmódra nevelés, a káros 
szenvedélyek negatív hatásainak 
megismertetése. 

 

• Egészségnevelési hetek szervezése. 

• A sportolás, a testmozgás igényének felkeltése, 
sportolási lehetőségek biztosítása a testnevelési 
órákon és más szabadidős programok 
keretében. 

• Az iskola teljes közösségének (felnőtt, diák) 
bevonásával egészségnap, sportnap szervezése 
– akár a szülők bevonásával is. 

• A tanuló személyiségének megismerése, 
kibontakoztatása. 

 

• Tehetséggondozó és felzárkóztató programok 
szervezése. 

• Egyéni fejlesztési, fejlődési tervek készítése, 
belső- és központi mérések alapján. 

• Önismereti foglalkozások tartása. 

• Szakmai-, művészeti- és kulturális csoportok 
működtetése, kiállítások és bemutatkozási 
lehetőségek szervezése. 

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

• Ünnepi megemlékezések. 

• Szent Misék. 

• A természet megismerése, osztálykirándulások, 
táborok szervezése. 

• Iskolai projektnapok témáinak közös kialakítása. 

• A közösen elfogadott szabályok betartása. 

• A tanuló önértékelésének fejlesztése. 

• Következetes, nyilvános szempontok szerinti 
értékelés, visszajelzés – a diákok és a nevelők 
tekintetében is. 

• Jutalmazás, büntetés szabályok szerinti 
alkalmazása. 

• A tanulók önértékelésének alkalmazása az 
intézményi értékelési rendszerben. 

• Az egyes tanulócsoportok tekintetében napi- 
heti- és havi értékelés, önértékelés alkalmazása. 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

• Az iskolai közösségek oktatói támogatása, az 
osztályfőnöki, a szakmai vezetői feladatok 
pontos meghatározása. 

• Osztályfőnöki munka kiemelt támogatása, a 
személyes kísérői szerep működtetése. 

• Iskolai közösségi rendezvények szervezése. 

• A DÖK-segítő tanár felelős kiválasztása, 
segítése. 

• A módszertani megvalósítás során a társas 
kapcsolatok fejlesztése. 

• A csoportban végzett munka alkalmazása az 
oktatásban és a gyakorlati képzésben. 

• A társas érintkezés szabályainak személyes 
mintaadás útján történő fejlesztése a 
pedagógusok egymás közötti viszonyán, a 
pedagógus és a tanulók, valamint a szülők 
kapcsolatán keresztül. 

• Közös értékteremtő megmozdulások az 
oktatók, diákok és szülök együttes 
részvételével. 

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

• Az értékteremtés, az alkotás öröme jelenjen 
meg a szakmai munkában. 

• A közvetlen és a tágabb környezet kulturális 
értékeivel, szakmai jellegzetességeivel való 
megismerkedés. 

• Az oktatás és nevelés módszertani 
alkalmazásával sajátítsák el a társakkal történő 
kapcsolattartás szabályait. 

• Csoportmunka, kooperatív tanulásszervezési 
eljárások alkalmazása. 

• Vita, mint módszer alkalmazása. 

• Diákparlament. 

• A tanulók számára egyértelmű és következetes 
értékelési rendszer alkalmazása. 

• Rendszeres értékelés, amelyben a taxatív 
értékelés mellett hangsúlyos szerepet a 
személyre szabott, szöveges értékelés. 

• A fejlesztő értékelés alkalmazása. 

• Önálló önismereti foglalkozások, valamint 
önismereti blokkok, reflexiók, önreflexiók 
beépítése a pedagógiai folyamat minden 
szegmensébe. 

• A csoportos tevékenység szabályrendszerének 
megismerése, a team-munka szabályainak 
elsajátítása, a csoportszerepek jelentőségének 
ismerete. 

• Csoportos feladatok megoldása. 

• A szakmai képzésben a team-munka 
követelményeinek szükségessége, gyakorlati 
eredményessége. 

• Tanulócsoportok alakítása egymás segítésére. 
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Feladatok Eszközök, eljárások 

• A csoportszerepek gyakorlatban történő 
megismerése. 

• Az önértékelés fejlesztése. 

• Egyéni és csoportos feladatok megoldása 
egyértelmű értékelési követelményekkel. 

• Rendszere DÖK-gyűlések a segítő tanár 
koordinálásával. 

• Felelős részvétel a komplex, piarista „oktató - 
értékelésben”. 

• Az igazságkeresésre való igény, a keresztény 
értékekre és keresztény hitre való nyitottság 
kialakítása. 

 

• Szent Misék 

• Lelki Napok 

• A hit mélységének megfelelő hittan 
foglalkozások 

• Keresztény Ifjúsági Csoport 

 

 

 

2.7 Az oktatók feladatai 

Céljaink megvalósítása érdekében az oktató: 

• Tevékenysége során személyes mintát ad, különösen közösségünk alapértékeinek 

tekintetében, ezzel közvetítve azok kiemelt szerepét a közösségek működésében. 

• Az iskolai élet egészére figyelve segíti a közösség tagjainak emberi kibontakozását. 

• Tanítása során épít saját általános műveltségére és társadalmi érzékenységére, az intézmény 

és a Piarista Rend alapértékeire. 

• Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségünk 

javára feladatokat vállal.  

• Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejleszti szakmai és pedagógiai 

műveltségét.  

• Rendszeres kapcsolatot tart diákjai osztályfőnökével, tanáraival, a szakmai oktatásban 

résztvevőkkel, szüleivel, az ifjúságvédelmi felelőssel. 

• Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját; a 

megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája minőségének emelése és 

tudatosabbá tétele érdekében időben elvégzi. 

• Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi. 

• Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, 

intézkedései meghozatalakor.  
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• Szakmai teamjével egyetértésben szervezi meg a kiemelt figyelmet igénylő diákok 

támogatását.  

• A gazdasági igényeket, a szakmai fejlődést figyelemmel kíséri, az elméleti és gyakorlati 

képzésbe beépíti a korszerű szakképzési ismereteket, technológiákat. 

• Ismeri és alkalmazza az iskola alapdokumentumaiban megfogalmazott elveket az ellenőrzés-

értékelés feladataiban. Ezek szerint működik. 

• Részt vesz az oktatói értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési rendjébe, a 

biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatosan felmerülő tevékenységekbe 

bekapcsolódik. 

• Részt vesz az intézmény önértékelési-reflexiós tevékenységében. 

• Együttműködik a kollégáival; kiemelten szoros együttműködés szükséges az egy osztályban 

tanítók közösségében (Osztály-team), továbbá a szakmai oktatók között.  

• Részt vesz, a munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, az iskolai rendezvényeken.  

• A tantermekben, szertárban, tanműhelyekben, tornateremben rendet tart, a leltározásban 

részt vesz. 

Az iskola rögzített, egységes értékelési rendjét minden oktató köteles betartani. Az oktatók és az 

osztályfőnökök minden tanév első tantárgyi óráján/foglalkozásán ismertetik a tanulókkal a tantárgy 

követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket. Ugyanez a szülők felé az 

első szülői értekezleten, illetve a fogadóórákon, szülői találkozókon történik meg. 

Az oktató adminisztrációs- és tájékoztatási feladatai között különösen ügyel arra, hogy a tanuló 

értékeléséről az e-napló útján rendszeresen értesítse a szülőket. Az e-napló útján a bejegyzéseit az 

osztályfőnök havonta ellenőrzi, és jelzésére az esetlegesen elmaradt bejegyzéseket az érintett 

oktatónak pótolnia kell! 

 

2.8 Az osztályfőnöki/csoportvezetői oktatói munka tartalma, az 

osztályfőnök/csoportvezető oktató feladatai 

Az azonos évfolyamra járó, azon belül közös tanulócsoportot alkotó diákok egy közösséget alkotnak. 

A közösségek diákjai a tanórák, foglalkozások túlnyomó többségét az órarend szerint közösen 

látogatják. 

A közösség élén, vezetőként, az osztályfőnök/csoportvezető oktató áll. Az 

osztályfőnököt/csoportvezető oktatót, az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe 

véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök/csoportvezető oktató jogosult az egy osztályban tanító 

oktatók értekezletének összehívására. 

Az osztályfőnök/csoportvezető oktató feladatai és hatásköre: 
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• A pedagógia elvei és gyakorlata alapján az iskola célrendszerének megfelelően neveli 

tanítványait.  

• Az osztályfőnök/csoportvezető oktató erkölcsi és pedagógiai felelősséget vállal a rábízott 

tanulók biztonságáért, kulturált viselkedéséért; személyiségük fejlesztéséért.  

• Összehangolja az osztályában a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy osztálya jó 

közösségé váljon, amelyben minden tanuló otthon érzi magát. 

• Szorosan együttműködik a gyakorlati oktatásban részt vevő oktatókkal, az intézmény szakmai 

vezetőjével, a gyakorlati képzés szervezőjével. 

• Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, az 

intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen azonosulva formálja 

személyiségüket, segíti önismeretük, hivatástudatuk fejlődését. 

• Törekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (tanítás kezdete 

előtt, szünetekben, kirándulásokon, iskolai rendezvényeken, Szent Miséken). 

• Az osztályfőnök alaposan ismeri tanítványait, az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli 

osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi. 

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

• Koordinálja és segíti az osztályban tanító oktatók munkáját és látogatja óráikat, aktív 

pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a tanítványaival foglalkozó 

oktatókkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, fejlesztő 

tanár, mentor, kollégiumi nevelő, ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus). 

• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös 

gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és az SNI diákok 

segítésére. 

• Regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait; Figyelemmel kíséri az igazolásokat, a 

mulasztások valós okait. Az igazolatlan hiányzások tekintetében, megteszi az intézmény 

Házirendjében előírt lépéseket. 

• Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az e-napló útján rendszeresen 

informálja a szülőket a tanulók működéséről, tanulmányi előmeneteléről. 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

• Saját hatáskörében, előzetes szülői kérés alapján − indokolt esetben − összesen évi nem 

összefüggő három nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának, igazolja a tanulók 

hiányzását. 

• Osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
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• Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására és büntetésére. 

• Részt vesz a team-munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt feladatok 

elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. 

2.9 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Iskolánknak, mint piarista közösségnek alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét 

széleskörűen fejlessze, tiszteletben tartva minden ember egyediségét és fejlődését, és az 

egyetemes emberi értékeket. Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok 

köré csoportosítjuk a személyiség fejlesztésével kapcsolatos teendőinket. 

 

2.9.1 Az értelmi nevelés 

Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, az 

értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítására, 

fejlesztésére. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítására, a praktikus 

gondolkodásra. 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését 

és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot. 

Ezért aztán törekszünk arra, hogy az anyanyelvi kommunikáció, mint fejlesztési terület 

valamennyi tantárgyunknál, és az iskolai élet valamennyi szegmensében kapjon kiemelt 

figyelmet. 

Az idegen nyelvi kommunikáció kompetencia fejlesztésére elsősorban a kapcsolatteremtés, a 

szakmai fejlődés lehetőségeként, valamint a munkaerőpiacon való esélyegyenlőség 

alapjaként tekintünk,  

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, 

mint az ismeretek. A szakközépiskolai képzésünkben hangsúlyosan kap teret azon 

matematikai kompetenciák fejlesztése, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a diákból 

hosszú távon jó szakember váljon. 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 

előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Az új kerettantervek lehetőséget adnak 

arra, hogy mindezt ne egymástól szegregáltan, hanem komplexitásában tudjuk 

megközelíteni. Iskolánk ezzel a lehetősséggel úgy is él, hogy a természettudományos 

ismeretek elsajátítását alapvetően projekteken keresztül valósítja meg. 

A digitális kompetencia a XXI. század kulcskompetenciája. Felöleli az információs társadalom 

technológiáinak magabiztos és kritikus használatát, az információ megkeresését, 

összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Az 

erről való gondolkodásunk dinamikáját az adja, hogy egyrészt, tantárgyként oktatjuk, 

másrészt a nevelő-oktató munkánkban eszközként használjuk, harmadrészt hangsúlyozzuk 

annak kritikus és etikus alkalmazását. 

A szociális és állampolgári kompetencia nem más, mint a közjó iránti elkötelezettség és 

tevékenység két különböző, de egymáshoz kapcsolódó formája. Felöleli a magatartás minden 

olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 
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szakmai életben, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári 

kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és 

a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. Ennek a 

fejlesztésre különösen jó lehetőség nyílik nevelési-oktatási folyamatunk orientációs 

szakaszában. De a Diákönkormányzatunk, s a Közösségi Szolgálat, valamint az ahhoz 

kapcsolódó, hagyományosan Piarista TESZI mozgalom is. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben 

– így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a 

kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és 

a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít 

és hajt végre. E kompetencia fejlesztését fokozott hangsúllyal kezeljük az orientáció 

szakaszban, valamint végzős diákjaink esetében. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, mely minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, 

mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése 

mások véleményével. Szakképzés tekintetében elmondható, hogy minden szakmában 

megjelenik az esztétikai tudatosság kompetenciája. 

 

2.9.2 Az erkölcsi nevelés 

A hitre nevelés tekintetében nem kész válaszokat kívánunk felkínálni, hanem olyan eszközöket, 

fogalmakat, érzelem kifejezési formákat, amik segítségével megtalálhatják saját válaszaikat. 

Ebből következik, hogy „hitre nevelésünk” nem is annyira a hitre nevelés, mintsem a hit keresésének 

támogatása. Ennek egyik központi eszköze az ifjúsági keresztény csoportunk, amely a Kalazancius-

mozgalomban is részt vesz. 

Az igazság keresésére történő nevelésünk egyik fontos pillére, eszköze az önismereti igényre, a 

folyamatos reflexióra-önreflexióra történő nevelés. Úgy tapasztaljuk, hogy ez az alapja annak, hogy 

akár egyénileg, akár közösségileg alapértékeinknek megfelelően tudjunk működni. 

Az igazság keresése elsősorban a személyes és közösségi fejlődésünkbe vetett hitet jelenti. Hisszük, 

hogy amennyiben egy személy valóban hitelesen akarja megélni evilági küldetését, elengedhetetlenül 

a szüntelen fejlődés mellett kell, hogy döntsön. 

A személy tiszteletére nevelés minden törekvésünk másik fontos eleme. Ez hatja át minden nevelő-

oktató törekvésünket, és ebből következnek konkrét intervenciók is. A tisztelet és a nyitottság 

alapértéke is arra kötelez bennünket, hogy mások véleményéről, tetteiről, vagy kimondottan róluk 

folyó beszélgetésben minden körülmények között próbáljuk megőrizni a tiszteletet. 

Iskolánk és közösségünk nagy hangsúlyt fektet az agresszió kezelésére. Fontosnak tartjuk, hogy nem 

érzelem és indulatmentes személyiségképben hiszünk. Ugyanakkor az a fajta érzelemkifejezés, 

aminek akár csak részben is célja a fájdalom okozása, hitünk szerint ellentétben áll a személynek 

kijáró tisztelet alapértékével. Ennek kapcsán egyik legfontosabb eszközünk az önismereti nevelésünk, 

ami természete szerint segíti az egyént a benne élő agresszióval való találkozásban, annak 

kezelésében. 

Konkrét pedagógiai intervenciónak tekinthető, hogy iskolánk évek óta oktatja a fiatalokat 
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harcművészetre, amely éppen az agresszió kezelését tűzi ki célul. Tapasztalataink szerint iskolánkban 

a diákok közti agresszió jelentősen visszaszorult, amióta ezt a tanórai foglalkozást bevezettük. 

Az együttműködés készségére minden lehetséges fórumon neveljük tanítványinkat. Elsősorban a 

mintaadás által, a nevelőtestület hitelességre törekvő együttműködése által a mintaadáson keresztül 

próbáljuk ezt megmutatni. Ugyanakkor az óraszervezésünkben is gyakran alkalmazzuk a kooperatív-, 

illetve projekt módszereket. 

Az iskolában, a műhelyeinkben létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülése, a rendszeresen 

végzett tevékenységek gyakoroltatása, a csoportmunkában, projektekben való részvétel 

képességének a fejlesztése segítheti mindezt. Ha mindezt ötvözzük a keresztény szolidaritással, akkor 

kialakíthatjuk diákjainkban a szociális érzékenység és a segítő magatartás igényét. 

Közösségünk fontosnak tarja a felelősségvállalás alapértékét, amely belátható módon nem 

választható el az önállóság képességétől. Mindez széleskörű következményekkel jár. Mindenekelőtt 

azonban a személy saját tettei fölötti felelősségvállalását emeljük ki belőle. A közösség tagjai mind 

viselkedésben, mind kommunikációkban következetesen kiállnak amellett, hogy a személy 

integritását semmilyen hibás tett, vagy viselkedés sem tudja annyira veszélyeztetni, mint 

amennyiben saját tetteit, a fel nem vállalás által, magától idegenként kezeli.  

Az önálló véleményalkotás készségének kialakulása nélkül az egyén vagy döntésképtelenként éli le 

életét, vagy egy látszólagos döntési folyamat során, valójában esetleges irányokat választ az 

életében. Az önálló véleményalkotásra nevelést kiemelt területeként kezeljük. Ez a nevelési alapelv 

megvalósul a közismereti tantárgyak oktatása közben, a hittanórákon, lelki napokon és az 

osztályfőnöki munka keretében is. 

Magyar és piarista iskolaként feladatunknak tekintjük az egészséges nemzettudatra és a nemzeti 

összetartozás ápolására irányuló nevelést. Úgy gondoljuk, hogy ez nem irányulhat még látens módon 

sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok diszkriminációjára. 

Az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerésére, megbecsülésére nevelő ismeretek 

elsajátítása, egyéni és közösségi tevékenységek gyakorlása egyrészt a tanév kiemelt ünnepélyein, 

megemlékezésein történik, másrészt a pedagógiai folyamatot átszövő projekteken, 

osztálykirándulásokon, felvidéki testvériskolánkkal való rendszeres kapcsolattartáson keresztül. 

 

2.9.3 Környezettudatosságra nevelés 

Diákjaink jelentős hányada olyan szocializációs közegből érkezik, amelyre nem jellemző a 

környezettudatos magatartás. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy megismertessük őket 

azzal az attitűddel, amely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál. Valamint törekszünk 

annak elfogadtatása, hogy a természeti erőforrásokat a tanulóink tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen használják. Váljon tanulóink igényévé a természetnek és szűkebb 

környezetének megóvása. Ismerjék meg a hosszútávon fenntartható életmód gyakorlati 

fogásait. 

Közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek, sokszínűségének megőrzésére, gyarapítására, 

közösségi szolgálatba való bekapcsolódás nyújt jó lehetőséget. 

 

2.9.4 A testi és lelki egészségre nevelés, a családi életre nevelés 
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Iskolánkban a testi és lelki egészségre nevelés nem pusztán a tanórai keretekben valósul 

meg. Más színterei is vannak. Így a szabadidős sporttevékenységek (kiemelten a kollégiumi) 

valamint világnézeti elkötelezettségünk okán a Hittan foglalkozások, a Lelki napok, és az 

Önismeret foglalkozások. Célunk, hogy fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, az élet 

kéréseire választ kereső fiatalok kerüljenek ki iskolánkból.  Ennek eleme, hogy igényt 

alakítsunk ki a diákjainkban saját testük és fizikai állapotuk folyamatos fejlesztésére, szinten 

tartására. 

A nevelésünk másik alapfeladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi 

közösségek megbecsülése. A keresztény szellemű felkészítés a családi életre, segítséget 

nyújthat a fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi 

életben felmerülő konfliktusok kezeléséről. 

 

2.9.5 Médiatudatosságra nevelés 

Törekszünk stabil esztétikai értékítélet és belső késztetés kialakítására. Kiemelt feladatunknak 

tartjuk, hogy a tanulók ismerjék meg és értsék, milyen összefüggés van a média, a pénz és a 

társadalom között, tudják értelmezni a látottakat és hallottakat, alakuljon ki kritikai 

beállítódásuk. Szerezzenek ismereteket az adatbiztonsággal, a jogtudatossággal és a 

médiafüggőséggel kapcsolatosan. 

 

2.9.6 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanulókban tudatosodjon saját felelősségük a tisztességes munka, a fogyasztás, az ésszerű 

gazdálkodás területén.  Tudjanak mérlegelni és dönteni. Ismerkedjenek meg a vállalkozások 

során felmerülő kockázatokkal és veszélyekkel, azzal, hogy a pénzt hogyan fektethetik be, és 

ehhez kitől kérjenek információkat. 

 

2.9.7 Pályaorientáció 

A szakember-képzés egyik alappillére, hogy a szakképzésben résztvevő diákok átfogó 

ismereteket szerezzenek, és tényleges betekintést kapjanak a munka világába. Életkoruknak és 

tudásuknak megfelelő lehetőségeket kell számukra biztosítani ehhez. Ezért is tartjuk fontosnak a 

hálózatépítést a régió kis- és nagyvállalkozóival, cégeivel. Ezért is tartunk rendszeres 

Workshopokat és „üzemlátogatásokat”, az Orientációban pedig központi helyet kap a „Job-

Shadowing”, ami megismerteti diákjainkkal a környék üzemeit, kis- és nagyvállalkozásait, és 

saját szakmáinkat. 

Az egyéni képességek, pályaalkalmasság felmérésére és elfogadására, a jövőbeli 

felelősségvállalásra felkészítésre pedig a pedagógiai folyamatunkba beépített orientációs 

szakaszt tartjuk a legalkalmasabbnak. 

 

2.10  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje  
A „Gödi Jelenlét” minden közössége – az egyetemes piarista- és a gödi piarista szemléletének 

megfelelően-, a nevelő-oktató munkája egyik alapvető feladataként kezeli a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók fejlesztését ás személyes kísérését. Ennek alapja a tanulók egyéni 

képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; a különféle 

egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák valamint a személyes kísérés különféle 

típusainak alkalmazása a nevelési-oktatási folyamatban. 

Az együttnevelés közösségünk egészében pedagógiai hatással bír: A pozitív emberi értékek, 

tulajdonságok kialakítására törekvés (a szeretet, a jóság, a becsületesség, az őszinteség, az 
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önzetlenség, a szorgalom, a segítőkészség, a tolerancia, a felelősségérzet példáinak erősítése), 

az együttműködési képesség kialakítása, az empátia fejlesztése nevelésünkben központi helyet 

foglal el. 

Egyéni fejlesztési tervekkel, s az egyéni utak lehetőségeivel segítjük a kiemelt figyelmet érdemlő 

diákokat, így a sajátos nevelési igényű; a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő; a kiemelten tehetséges; a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat 

egyaránt. 

Alapvető pedagógiai feladatunknak tekintjük a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztését, 

amelynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe 

vétele, a differenciálás, valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák 

alkalmazása a tanítási folyamatban (projektfoglalkozások, kooperatív technikák). 

 

2.10.1 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységeink 

A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítését kiemelt feladatunknak 

tekintetjük, így áthatja minden oktató napi pedagógiai tevékenységét. 

Mindebben kiemelt szerepe van a az ifjúságvédelmi felelősnek és az iskolapszichológusnak. 

Az ifjúságvédelmi felelős 

• a nyilvántartás mellett a szociális és hatósági intézményhálózattal való kapcsolattartást is 

biztosítja, valamint rendszeres személyes beszélgetéseket folytat az érintett diákokkal, 

• együttműködik az iskola minden érintett oktatójával, a diákönkormányzattal, 

tanácskozási joggal tagja a Fegyelmi Bizottságnak. Segítséget nyújt a kortárs segítő 

hálózat kiépítéséhez és a segítők koordinálásához, 

• koordinálja az intézmény drogprevenciós tevékenységét. 

Az iskolapszichológus 

• pszichológiai segítséget nyújt a diákoknak szakértői bizottság által előírtak szerint, 

• együttműködik a  segítő-párokkal és az osztályfőnökökkel,  

• felkereshetik a diákok önkéntes alapon, vagy a szülők nevelési tanács okán. 

• pszichológiai állapot- vagy státuszfelmérést végez, mely szűrőfunkciót jelent, speciális 

probléma esten megkeresi a megfelelő ellátó intézetet, 

• képzéséket tart az iskola oktatói részére 

• osztályfőnöki órákat tart speciális témákban. 

A segítő-pár rendszer intézménye 

Iskolánkban már a kezdetektől fogva nagy gondot fordítottunk az életvezetési elakadásokkal küzdő 

diákok kísérésére. Mára elmondható, hogy ez a segítő tevékenységünk immár több mint egy évtizede 

rendszerszerűen működik. 

Ez a Segítő-pár Rendszer minden szakmai képzésben tanuló és minden orientációs diákunkat 
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szándékozik támogatni. 

Kiemelten segítjük azokat, akik 

• tanulási zavaraikat értelmi, képességbeli problémák nem indokolják, 

• belső labilitással, meggyengült belső tartással bírnak. 

A személyes kísérés három alappillérre épül: 

• a diákkal kötött szerződés - amely meghatározza a kapcsolat formáját és tartalmát, 

• a mentorálttal folytatott rendszeres segítő beszélgetés, 

• az egyéni fejlődési terv. 

A Gödi Piarista Szakképző Iskolába működő segítő-pár rendszer szervesen kapcsolódik a 

hagyományos ifjúságvédelmi munkához, és az iskolapszichológus tevékenységéhez 

2.10.2 A BTMN és SNI tanuló, illetve a képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy tekintetében a 

fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási 

problémákkal küzdő tanulókat. 

Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése. Ezt segíti egy 

bemeneti mérési rendszer. A BTMN diákjaink segítésében együttműködünk gyógypedagógusokkal, a 

pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi intézményekkel.  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel 

kívánjuk elérni: 

• a belépő évfolyam év bemeneti komplex kompetenciaméréssel, 

• olyan orientációs szakasz beiktatásával, amely a kompetenciafejlesztésre fókuszál, 

• a problematikusnak ítélt tanulók szakértői vizsgálatának kérelme,  

• tanulás-módszertani ismeretek alkalmazása a tantárgyi órákon,  

• szoros kapcsolat a szakértői bizottságokkal és a gyermekjóléti szolgálattal,  

• az egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanórai tanulás megszervezése, 

• változatos tanulási terek kialakítása, s ezek tudatos, a pedagógiai céloknak leginkább 

megfelelő egyéni vagy csoportos használat  

• az egy osztályban/csoportban tanító oktatók teamként történő együttműködése, egységes 

nevelési elvek alkalmazása; 

• az osztályközösség segítő erejének mozgósítása, 

• a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonása, 

• a szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, 

• kedvezmények, mentességek biztosítása, 

•  az iskolapszichológus segítő tevékenysége. 
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Iskolánkban az osztályfőnök/csoportvezető oktató az ifjúságvédelmi felelős közreműködésével 

külső szakember segítségét is igényelheti (nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, 

iskolapszichológus). 

A fejlesztő pedagógus a BTMN-es tanulókról az osztályfőnök/csoportvezető, a fejlesztésvezető 

pedagógus, a fejlesztő pedagógus és az iskolapszichológus bevonásával, az esetleges szakértői 

vélemény egyéni fejlesztési tervet készít, s ennek alapján rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal 

támogatja. 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált 

formában történik. 

Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően, speciális implementációjú tanterv 

szerint történik. A használt módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értékelésük 

egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók szerint folyik. 

Azokat az SNI tanulókat oktatjuk együtt a többségi tanulókkal, akiknek nevelését-oktatását a 

szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók társaikkal együtt végzik iskolai 

feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. Ez fokozott toleranciát, az egyéni 

fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a 

tanuló képességeihez, a kiscsoportos és az egyéni foglalkozásokat jelentheti. 

A tanulók habilitációja, rehabilitációja a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és 

rehabilitációs órakeret) és csoportszervezési előírások figyelembe vételével, speciális szakemberek 

igénybevételével folyik.  

2.10.2.1 A habilitáció és a fejlesztés céljai 

• Az iskolai integráció biztosítása.  

• A tanulók szocializációjának, tanulásának elősegítése. 

• Az egyéni tanulási utak megtervezésének segítése. 

• A szakmai életre való felkészülés és továbbtanulás elősegítése. 

• Az önálló életvitelre történő felkészítés. 

 

2.10.2.2 A habilitáció és a fejlesztés feltételeinek megteremtése 

• Személyi feltételek: pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, 
valamint további, megfelelő szakos gyógypedagógus/mesterpedagógus bevonása.  

• Kapcsolattartás a Pedagógiai Szakszolgálatokkal. 

• Tárgyi feltételek: fejlesztő terem, szakkönyvek, fejlesztő könyvek, 
játékok, informatikai eszközök 
 

2.10.2.3 Általános törekvések 

• Törekszünk arra, hogy az oktatók munkájában lehetőség szerint megvalósuljon a 
differenciált, személyre szabott oktatás, nevelés, nyitottak és empatikusak, 
toleránsak legyenek. 

• Az orientációs tanévben az oktatók aktívan bevonják a diákokat az ismeretszerzésbe, 
a tanulók számára tevékeny tapasztalatszerzésen alapuló, minél több érzékszervre 
ható tudásbővítést biztosítanak. Alkotó tevékenységek sorozatával próbálják minden 
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diák képességeit erősíteni, fejleszteni a gyengébb területeket. Mind ezek segítik a 
pszichés- és emocionális funkciózavarral- valamint az enyhe mentális retardációval 
élő diákjainkat a sikerélményhez való juttatáshoz. 

• A felsőbb évfolyamokon SNI és BTMN-es tanulók szakértői véleményét figyelembe 
véve, a tanárok a tantárgyi követelményeket is differenciálják, a lehetőségekhez 
mérten. 

• Az iskolánkban tanító oktatók alkalmazzák a differenciált, a tanulók 
képességhiányához alkalmazkodó tanulásszervezési módszereket (pl. a kooperatív 
technikát), oktatási módokat. 

• Az orientációs évfolyamon tanulóink kisebb tanulócsoportokban dolgoznak. 

• A tanulók számára olyan tanulási technikákat tanítanak meg (oktatók és a 
gyógypedagógusok), amivel könnyebben tudnak ismereteket elsajátítani. 

• Az ismeretelsajátítást követően a tanulók képességhiányához igazodó számonkérési 
formákat alkalmaznak: 

• Dolgozatírás, felelés, vizsgák alkalmával többletidőt biztosítanak. 

• Amelyik tanulónál az írás okoz nehézséget, számára biztosítják a 

szóbeli felelés lehetőségét.  

• Akinél a beszéd nehezített - igényei szerint - előnyösebb, írásbeli 

módszereket alkalmaznak. 

• Amennyiben a szakvélemény kimondja, lehetőséget teremt a diáknak segédeszköz, pl.: saját 

laptop órai használatára 
 
 

2.10.2.4 A habilitációt és a fejlesztést megelőző feladatok 

• Az iskolánkba érkező SNI-s és BTMN-es tanulók szakértői véleményeket 
a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálatok küldik meg az iskolába, vagy a diák 
hozza magával a meglévő szakvéleményeket és azt az iskolában 
(gyógypedagógusnak, osztályfőnöknek, irodán) leadja. Már beiratkozáskor, illetve a 
tanév elején összegyűjtjük ezeket a dokumentumokat. Az ezekben leírtakat a 
gyógypedagógus az osztályfőnökökkel és az oktatókkal közösen áttanulmányozza, és 
ezek alapján határozzák meg további feladataikat. 

• Ha szükséges, felvesszük az általános iskola fejlesztőpedagógusával, 
gyógypedagógusával a kapcsolatot, az információgyűjtés és tájékozódás céljából. 

• Az  osztálylétszámok  kialakításánál   figyelembe   vesszük   az   oda   
jelentkező SNI-s tanulók létszámát. 

• Az iskola gyógypedagógusa kimutatást készít az intézményünkbe járó 
sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulókról.  

• Az iskolába felvett sajátos nevelési igényű tanulóknak a Pedagógiai 
Szakszolgálatoktól intézménykijelölést kér, valamint szükség szerint 
kontrollvizsgálatot igényel számukra. 
 

2.10.2.5 Kapcsolattartás 

• Az SNI és BTMN tanulókkal kapcsolatos tudnivalókat és az ebből adódó 
feladatokat, teendőket, közösen megbeszéli a gyógypedagógus, az oktatók.  

• A gyógypedagógus alkalmat teremt a szülők bevonására pl.: szülői 
estek, esetmegbeszélések keretében. Közös megoldást keres a nehézségekre, a 
diákok fejlődésének elősegítésére. 
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• A gyógypedagógus bármikor segítséget nyújt, ha ezt a tanuló, annak 
gondviselője vagy az oktató igényli, előzetes egyeztetés utáni beszélgetéseken. 

• Kapcsolatot tart az iskola és a pedagógiai szakszolgálatok, az iskola és a szülők 

között. 

 

2.10.2.6 Felmentések 

• Az év elején az iskola igazgatója – szülői kérelem benyújtását követően 
- elkészíti az SNI-s tanulók számára a felmentési határozatokat a szakértői 
véleményben foglaltaknak megfelelően. A kérelmeket minden esetben a szülőnek 
kell kérvényeznie – lehetőleg az év elején - a szakértői papír alapján, minden 
tanévben. Erről az első osztályfőnöki órán, az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket.  

• A Szkr. 124§(1) 12.  alapján a BTMN tanulók tantárgyi felmentései 
kikerülnek a törvény hatálya alól, ezért az ő esetükben már csak azokat a kérelmeket 
tudjuk elfogadni, melyek a 2018. szeptember 1. előtt kiadott véleményekben 
tartalmaztak felmentési javaslatot. Ezt a felmentési kérelmet szintén a szülőnek kell 
kérvényeznie – lehetőleg az év elején - a szakértői papír alapján, minden tanévben. 

• A megadott felmentések bejegyzésre kerülnek egy közös felületre, ahol 
minden oktató számára elérhető (pl.:elektronikus napló).  

• Az osztályban tanító oktatók ezeket figyelembe véve oktatják az SNI és BTMN-es 
diákokat.  

• A gyógypedagógus és az érettségi felelőse megkéri a szakértői bizottságtól az 
érettségi- és szakmai vizsgákra vonatkozó javaslat záradékot, segíti az erre 
vonatkozó felmentési határozatok létrejöttét. Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) 
pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló másik tantárgyat választhat. Iskolánkban 
egy tantárgy kiváltható: helyette hittan tantárgy választható. 
 

2.10.2.7 A rehabilitációs célú és fejlesztő foglakozások 

• A tanév kezdetekor a tanulók megismerése, tanulási nehézségük-, 
akadályozottságuk,  részképesség zavaruk jellemzőinek feltérképezése történik a 
tanulói szakvélemények és felmérések alapján. 

• A gyógypedagógus terápiás fejlesztő tevékenységet végez az SNI-s tanulókkal való 
közvetlen foglalkozásokon – egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, 
rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – ennek során támaszkodik a tanuló 
meglévő képességeire, ép funkciókra. 

• A rehabilitációs, fejlesztő foglalkozások számának meghatározása a Szkr. 293§ (2) 
bekezdése alapján szerveződik. 

• A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus a BTMN tanuló óráit a szakértői 
véleménynek megfelelően szervezi előzetes felmérést követően. 

• A rehabilitációs célú és fejlesztő foglalkozások azt a célt szolgálják, hogy minden 
tanuló – egyéni képességeihez mérten – fejlődjön a meghatározott területen. 

• A gyógypedagógus az SNI tanulók fejlesztéséről belívet vezet és az elektronikus 
naplóban is rögzíti az órákat. Nyomon követi a tanulók fejlődését, és annak 
ismeretében határozza meg a következő feladatokat. A BTMN tanulóknak egyéni 
lapot vezet és elektronikus naplóban rögzíti az órákat. 

• A rehabilitációs és fejlesztő tevékenység kiemelt feladatai: 

• A kognitív képességek (megismerés, észlelés, figyelem, 
emlékezet, gondolkodás) fejlesztése, az akaratlagos cselekvés szabályozására való 
képesség kialakítása. 
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• Gondolkodási műveletek gyakorlása, logikai összefüggések 
felismerése (probléma megoldás, analitikus gondolkodás) 

• Motoros funkciók és tájékozódás képességének fejlesztése 

• Emocionális stabilitás és szociális készségek fejlesztése 

• Motiváció elősegítése 

• Társas kapcsolatok kialakításának képessége (önértékelés, 
értékrend) 

• Kommunikációs képességek területén a beszédértés, szókincs, 
szóbeli közlés, szövegértés, szövegalkotás, önkifejezés képességének fejlesztése. 
 

2.10.3 Fogyatékosság típusok szerinti fejlesztő program 

Iskolánk alapító okirata alapján - intézményen belül - a következő SNI típusok ellátását szervezzük 

meg.  

• Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók: tanulási, figyelem- és magatartás-
szabályozási zavar 

• Enyhe értelmi fogyatékos tanuló 

2.10.3.1 Az egyéb pszichés fejlődési zavar 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar a Köznevelési törvény által használt gyűjtőfogalom, a sajátos 

nevelési igényre (SNI) való jogosultság egyik kategóriája. Ebbe a kategóriába tartoznak a súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók, akik az iskolai teljesítmények 

és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a 

kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével 

fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

Az egyéb pszichés fejlődési zavart a pedagógiai szakszolgálat minősíti szakértői bizottsági 

tevékenysége során, a sajátos nevelési igény megállapítása céljából, a diagnosztikus protokollra épülő 

komplex állapotfelmérés alapján. 

Ennek területei: 

Tanulási zavar 

• Az olvasási zavar (diszlexia) 

• A helyesírási zavar (diszortográfia)  

• Az íráskivitelezés (íráskép) zavara (diszgráfia)  

• A számolási zavar (diszkalkulia) 

Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar, ADHD 

• figyelemhiánnyal és/vagy 

• túlmozgással és impulzivitással  

Magatartásszabályozási zavar 

• impulzuskontroll-zavar 

• diszruptív 
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• diszszociális viselkedészavarokat 

Fő célkitűzések: 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló iskolai alulteljesítés esetén folyamatos 

gyógypedagógiai megsegítést igényel, ami komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások formájában. 

Beilleszkedésük segítését intézményi pszichológus is támogatja. 

A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján, komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, a 

tanórákon az egyéni képességekhez igazodó tevékenységek keretében történik. 

A tanulás-tanítás folyamatában figyelmet fordítunk: 

− a tudatos, tervszerű, egyénre szabott fejlesztési terv kialakítására 

− pozitív énkép és önértékelés kialakítására 

− tanulásmódszertani elemek beemelésére 

− változatos tanulásszervezési módokra, differenciált oktatásszervezésre 

− a tanuló szükségleteihez illesztett tanulási stratégiák megválasztására 

− az értékelési eljárások megválasztására 

− a társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének támogatására 

− az olvasást, írást, számolást megalapozó bázisfunkciók fejlesztésére 

− a pedagógia támogatásra 

− érthető és követhető idői és téri struktúra kialakítására 

− átlátható és érthető szabályok kialakítására 

− a szülők bevonódásának elősegítésére 

Ehhez oktatóink azonosítják tanulók támogatási szükségleteit, érdeklődését, célkitűzését, tehetségét 

és kulturális hátterét. 

Olvasási zavar 

Fő célkitűzések: 

a) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt; 

b) szövegértési stratégiák kialakítása; 

c) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során; 

d) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel; 

e) a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, a tanulás támogatása pl. képekkel, 

gondolattérképpel, nyomtatott óravázlatokkal, bemutatók rendelkezésre bocsátásával, a 

szövegek auditív felkínálásával (pl. hangfájlok szerkesztése, hangoskönyvek, optikai 

karakterfelismerés stb.), gépírással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és 

alkalmazásával; 



23 

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

god@god.piarista.hu • god.piarista.hu 

f) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak felhasználása; 

g) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése, 

b) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése, 

c) modalitásspecifikus integráció fejlesztése, 

d) különböző észlelési funkciók fejlesztése. 

Íráskép zavara 

Fő célkitűzések: 

a) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás, 

önálló íráskivitelezés); 

b) megfelelő testtartás 

c) a mozgáskoordináció fejlesztése; 

d) a vizuomotoros koordináció/szem-kézmozgás összerendezettségének fejlesztése; 

e) célirányos mozgások (praxia) fejlesztése; 

f) a ritmus, a nyomás és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése; 

g) a végrehajtó működés fejlesztése 

Helyesírás zavara  

A helyesírás zavara (diszortográfia) esetében kiemelt feladat az írott nyelv 

ortográfiájának/helyesírásának tudatosítása, lehetőség szerint a fluens/gördülékeny íráskészség 

elérése, az önellenőrzés különböző módjainak (pl. infokommunikációs technológia, helyesírás-

ellenőrző és -javító szoftver) készségszintű elsajátíttatása. 

Fő célkitűzések: 

a) a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása; 

b) a fő helyesírási szabályok begyakoroltatása (a kivételek megtanulásának mellőzésével), 

analógiás stratégiahasználat kialakítása; 

c) önellenőrzés rögzítése; 

d) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése; 

e) beszédpercepció fejlesztése; 

f) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése; 

g) modalitásspecifikus integráció fejlesztése; 

h) diszgráfia reedukáció 
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Számolási zavar  

Fő célkitűzések: 

a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése; 

b) matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása; 

c) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása; 

d) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a 

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális 

megerősítés; 

e) segítő, kompenzáló eszközök használatának lehetővé tétele; 

f) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 

segítő technikák, eljárások alkalmazása; 

g) a matematikai gondolkodás és érvelés (kérdésfeltevések, szóbeli kifejezés, érvelés, divergens, 

ill. konvergens gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, problémamodellezés, 

algoritmikus gondolkodás) fejlesztése; 

h) a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése; 

b) szám- és mennyiségfogalom kialakítása, magasabb szintű matematikai fogalmak kialakítása, 

alkalmazása, a mindennapi élethelyzetek problémamegoldásának segítése, fejlesztése; 

c) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése; 

d) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése; 

e) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar  

A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló a figyelmi, 

aktivitási és impulzivitási nehézségei ellenére elsajátítsa az osztályfokának megfelelő ismereteket és 

kompetenciákat minden tantárgy esetében. Cél, hogy az ismeretszerzés és -alkalmazás, a 

tudásgyarapítás és képességfejlődés osztálytermi és hétköznapi színtereken is megvalósuljon. 

Fő célkitűzések: 

a) a figyelem- és viselkedésszabályozás egyensúlyának megteremtése személyre szabott 

támogatással; 

b) teammunka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés; 

c) a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, koncentráció 

fejlesztése; 

d) a türelem, késleltetés és gátlás képességének fejlesztése; 
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e) fokozott egyéni bánásmód; 

f) az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése; 

g) a mindennapi együttéléshez szükséges normák kialakítása és betartatása 

h) önbecsülés és pozitív énkép kialakítása; 

i) szociális készségek fejlesztése, beilleszkedés elősegítése; 

j) feladatkivitelezés idői és téri struktúrájának megtervezése és kivitelezése; 

k) dicséret, jutalom, motiválás, sikerélmény biztosítása; 

l) mozgáskoordináció, biztonságos mozgáskivitelezés fejlesztése. 

Magatartásszabályozási zavar  

A magatartásszabályozási zavar esetében kiemelt feladat a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, 

szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi 

egyensúly megteremtése. 

Fő célkitűzések: 

a) az önszabályozás fejlődésének támogatása pedagógiai eszközökkel; 

b) kihívást jelentő viselkedések/viselkedésproblémák csökkentése; 

c) adaptív viselkedés, szabálykövetés, szabálytartás kialakulásának támogatása; 

d) társas készségek, kapcsolatok fejlesztése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) düh- és agressziókezelés fejlesztése; 

b) érzelemfelismerés és érzelemkifejezés fejlesztése; 

c) kommunikáció fejlesztése; 

d) konfliktuskezelési képesség, problémamegoldás fejlesztése; 

e) megküzdési képesség fejlesztése; 

f) figyelmi működés fejlesztése. 

 

 

2.10.3.2 Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai értelemben a tanulásban akadályozott 

gyermekek körébe tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető 

gyengébb funkcióképessége, illetve a tartósan kedvezőtlen környezeti hatások miatt a neurológiai 

érés lelassulása folytán tartós, átfogó tanulási problémákat mutatnak. 
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Az enyhe értelmi fogyatékosság diagnosztizálása orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. 

Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb/eltérő fejlődése, 

valamint az adaptív funkciók érintettsége.  

 A 9–12. évfolyam feladatai 

A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illesztése, 

alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása, a szociális 

képességek fejlesztése. A tanulók eltérő képességprofilja, iskolai életének különbözősége, egyéni 

fejleszthetőségi prognózisa esetén is kiemelt cél, hogy a tanulók elsajátítsák azokat az ismereteket és 

készségeket, amelyek az önálló életvitelhez, a munkaerőpiacra történő belépéshez, helytálláshoz és 

az egész életen át tartó tanulás megalapozásához elengedhetetlenül szükségesek. A nyelvi 

kommunikáció fejlesztése hangsúlyos feladat, de nem várható el minden enyhe értelmi fogyatékos 

tanulótól az elvont fogalmi hálókat érintő értelmezési és alkalmazási képességek kialakulása. 

 

Fő célkitűzések: 

− a tanórák mellett az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kötelezően részt vesznek az 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozáson, amelynek célja a 

pszichikus funkciók fejlesztése a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően; 

− a gyógypedagógus a partnerekkel együtt (tanuló, pedagógus, szülők stb.) egyéni fejlesztési 

tervet állít össze, amely konkrét, mérhető és rövid idő alatt elérhető célokra bontja le a 

távlati fejlesztési célokat; 

− a tanuló általános fejlettségi állapotának, tanulási képességeinek leginkább megfelelő 

tanulási tempó és absztrakciós szint biztosítása, amely tanulási területenként/tantárgyanként 

eltérő lehet; 

− a megtanultak számbavétele, rendezése és kérdések/problémák segítségével a még nem 

ismert válaszok keresése. A saját élmények, korábbi tapasztalatok/tudás összekapcsolása a 

megtanulandó fogalmakkal, cselekvésekkel; 

− a gondolkodás rigiditása miatt a kérdések egyszerűsítése, a feladatelemek kis lépésekre 

bontása vagy analógiák alkalmazása 

− megfelelő tanulási környezet kialakítása (térelrendezés, berendezés, változtathatóság stb.). 

− a szükségleteknek megfelelő tanulásszervezési mód kiválasztása; 

− a személyre szabott tanulás lehetősége, egyéni kísérés; 

− differenciálás alkalmazása, fejlesztő/tanulás támogató értékelés 

Összességében véve a cél az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kompetenciafejlesztése a következő 

területeken: kommunikációs képességek, kognitív képességek, orientációs képességek, kreatív 

képességek, motoros képességek és szociális képességek. 

 
 

2.10.4 Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás 
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Kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti általános 

vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a 

folyamatos fejlődés iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

A Gödi Jelenlét intézményei kiemelt fontosságú feladatának tekintik a tehetségek felismerését és 

fejlesztését. 

Minden oktató feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően 

gondoskodhassunk fejlesztésükről. 

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, és a legszorosabb 

együttműködést igényli a családdal, a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és 

szakemberekkel.  

A gyakorlati oktatásban különleges tehetséget felmutató tanulók fejlesztése a gyakorlati képzésben 

részt vevő gazdálkodó szervezetekkel való együttműködés keretében folyik 

A tehetséggondozás módszereiben célirányos tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk. 

Ösztönözzük a pedagógusaink szakirányú továbbképzésit (tanulásmódszertan, tehetségdiagnosztika). 

A tehetségfejlesztés tevékenységei iskolánkban: 

• bemeneti mérések, különös tekintettel a motivációra, tehetség-nyilvántartás,  

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,  

• tehetséggondozó programok (szakkörök, művészeti foglalkozások, szakmai kirándulások, 

dráma, vizuális kultúra, szakmai diákkörök),  

• tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások, felkészítés versenyekre, pályázatokon való 

részvételre, 

• iskolai sportkör, 

• vetélkedő megrendezése, kiállítások szervezése, 

• személyes beszélgetések, mentorálás,  

• kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről, 

• versenyeztetés, 

• részvétel a Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV - Szakma Sztár Verseny) 

• tantárgyakhoz köthető, szakmai, sport, művészeti és komplex versenyek megszervezése, és 

azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten. 

A versenyek részletes felsorolása az éves munkatervben jelenik meg. 
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2.11 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése a Gödi Jelenlét 

minden szereplőjének, így az iskola és a Piarista Oktató KFT nevelő-oktató munkájának alapvető 

feladata. 

Ezzel hitet teszünk amellett, hogy Intézményünkre nem csak szervezetként, hanem közösségként is 

tekintünk. A Gödi Jelenlét valójában több, együtt élő közösség által alkotott önálló egész. A közösségi 

összetartozás támaszként jelenik meg, ugyanakkor emiatt a másokhoz való alkalmazkodásban 

jelentős elvárásokat is szül. 

2.11.1 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

• Fontosnak tartjuk a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítását. 

• Az önkormányzás, önszervezés képességének kialakítását. 

• A tanulói közösségek fejlesztése során kialakítjuk a közösségekben, hogy oktatói segítséggel 

vagy önállóan, közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják, arra folyamatosan 

reflektáljanak. 

• A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák), 

gyakorlati foglalkozások, egyéb foglalkozások (szakkörök, kirándulások, hittancsoportok, 

sportkörök), diák-önkormányzati munka. 

• A tanulóközösségek fejlesztésében a tanulók életkori fejlettségének, és szocializációs 

hátterének figyelembevételét elengedhetetlennek tartjuk. 

• A tanulói közösségek irányításánál oktatóink alkalmazkodnak az életkorral változó közösségi 

magatartáshoz: a serdülő- és ifjúkori problémákhoz. 

2.11.2 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

A tanulói közösségeket irányító oktatók legfontosabb feladata a közösségek tevékenységének 

tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett 

nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe 

bekapcsolódnak, azokban részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges 

magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.  

Olyan, többszintű oktatói közösség kialakítására törekszünk, amely összehangolt elvárásaival és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat/csoportokat/évfolyamokat vezetni és tevékenységüket 

koordinálni tudja. A közösségi nevelés eredményessége érdekében fontosnak tartjuk az 

osztályfőnök/csoportvezető és az oktató szoros együttműködését. 

2.11.3 A közismereti és szakmai foglalkozáson megvalósítható közösségfejlesztési feladataink 
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• A tanulás támogatása egyéni képességekhez igazodó, változatos munkaformák előtérbe 

helyezésével. Mindez önálló és csoportos munkára támaszkodva Az együttműködés és 

elfogadás alapértékének előtérbe helyezésével.. 

• Különböző, változatos munkaformákkal a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése. A 

kooperatív együttműködéssel (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet, verseny, 

projekt) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

• A szakmai foglalkozások keretében a különböző csoportszerepek elsajátítása, kipróbálása. Az 

egyes munkafolyamatok felelősség-megosztása, az együttműködés és a tájékoztatás 

szerepeinek gyakorlása. 

• A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI tanulók 

beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben. 

• A tanulók motiválása, kezdeményezéseiknek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a 

támogatása. 

• Szociális kompetenciák fejlesztése (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodóképesség). 

A műhely és a közös munka különösen alkalmas olyan közösségi nevelésére, ahol a fizikai munka  

      által, diákjaink megtanulják társaik elfogadását, tiszteletét és az együttműködés képességét. 

A Piarista KFT műhelyeinek felnőtt közössége, valamint az oktatók saját működésükön és 

döntéseiken keresztül megmutatják diákjainak a munka tiszteletét, becsületét és a döntésük 

következményeinek vállalásának férfi mintáit. 

2.11.4 A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

• A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére, reflexióra és önreflexióra történő nevelése. 

• A hagyományőrző tevékenységek, amelyek fejlesztik a közösséget, erősítik a közösséghez 

való tartozás érzését. 

• Sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, képzőművészeti, kézműves 

foglalkozások, múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások, stb.) járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

• A felmerülő igényekhez igazodva különféle szabadidős programokat szervezünk, melyeken a 

részvétel önkéntes (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, 

klubdélutánok stb.). 

2.11.5 Az iskola és a diákönkormányzat együttműködése 

• Az iskola biztosítja a diákönkormányzat számára a működéséhez szükséges tárgyi- és időbeli 

feltételeket.  
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• Az iskola a diákönkormányzat mellé működését segítő tanárt biztosít. 

• Az iskola a diákönkormányzat számára biztosítja, hogy munkájukról tájékoztassák az 

intézmény többi diákját. 

• Az diákönkormányzat vezetője lehetőséget kap, hogy tanévenként két alkalommal 

találkozzon az intézmény vezetőjével 

• A diákönkormányzat vezetője részt vehet a fegyelmi tárgyalásokon. 

• Az iskola biztosítja a diákönkormányzat vezetőinek a részvétel lehetősségét az össz-piarista 

diákönkormányzati rendezvényeken. 

2.11.6 TESZI/KÖSZI 

A tevékeny szeretet iskolája program keretében diákjaink szűkebb és tágabb környezetükben, 

szociális intézményekben végeznek önkéntes segítő munkát. 

A kifutó érettségit adó évfolyamok esetében, kapcsolódóan a TESZI mozgalomhoz – koordináljuk és 

szervezzük a kötelező, 50 órás közösségi szolgálatot. 

 

2. 12  A szülő, a tanuló, az oktató és az intézmény partneri kapcsolattartásának 

formái 

Az iskolai nevelés-oktatás, a tanuló személyisége harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülők és a Gödi Jelenlét teljes nevelőközösségének az együttműködése. 

Ennek alapja a minden egyes diákunk iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a 

kölcsönös bizalom, a folyamatos tájékoztatás, és az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös 

támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. Reményeink szerint ennek eredménye lehet 

a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán diákjaink személyiségének kedvező 

fejlődése. 

        2.12.1 A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái 

• A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

• Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a 

diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és 

DÖK-faliújságon keresztül, az osztályfőnökök/csoportvezető folyamatosan az osztályfőnöki 

órákon tájékoztatják a diákokat. 

• A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. 

választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, és az oktatói 

testülettel. 
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• A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a digitális naplón keresztül és/vagy az ellenőrzőben írásban) 

tájékoztatják. 

       2.12.2 A szülők és az oktatók kapcsolattartása, együttműködésének formái 

       A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója és a teamvezetők és az osztályfőnökök tájékoztatják: az iskola igazgatója legalább évente 

egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten. Az 

osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein, illetve a rendszeres szülői 

találkozókon, amelyekre gyermekükkel közös meghívást kapnak.  

       A szülők a gyermekük haladásáról, az esetlegesen felmerült problémákról, a digitális naplóból 

folyamatosan tájékozódhatnak. A hozzáférést a szülők az osztályfőnöktől év elején vehetik át. 

Együttműködési formák: 

• Családlátogatás (szükség esetén) 

• Egyéni beszélgetés 

• Szülői értekezlet  

• Fogadóóra  

• Írásbeli tájékoztató  

• Szülői projektek szervezése 

• Közös kirándulások 

• Pályaorientációs tanácsadás 

• Nyílt tanítási nap a nyolcadikosok és szüleik számára 

• Szülő-tanár-diák közös rendezvények 

• Kihelyezett szülői értekezlet az általános iskolák hívására 

• Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás 

Az intézményi közösségek kapcsolattartásának rendjét az iskolai SZMSZ tartalmazza. 

 

2.13 A tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák szabályai, a szóbeli felvételi tartalma, 

követelményei, tanulók átvétele szakmaválasztás 
2.13.1 Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák 

Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgákat a Szkr. 2. § (1) d. pontban előírt esetekben valamint az 

intézmény Szakmai Programjában meghatározott „belső vizsgák” esetében szervez az iskola (egyéni 
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munkarendű tanulók, előrehozott érettségizők, intézményvezetői határozat, nevelőtestületi döntés- 

és a Szakmai Programunkban meghatározottak alapján kötelezettek esetében).  

A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével − a vizsgára történő jelentkezést követően írásban 

tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt. A tájékoztatásnak legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja 

előtt „belső vizsgák” esetén a tanév első szülői értekezletén meg kell történnie. Vizsgát – a 

rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-

oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A vizsgakötelezettséggel 

érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli. A 

bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a 

minősítésről. 

Gyakorlati vizsgát kell tenni szóbeli vizsgával együtt a testnevelés és sport, informatika tantárgyakból. 

Ha a tanuló a vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a halasztott időpontig úgy 

folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

A szabályosan megtartott, tanulmányokhoz kapcsolódó vizsga nem ismételhető. 

Az osztályozó-, a különbözeti-, a pótló- és a javítóvizsga, valamint a kifutó évfolyamaink belső 

vizsgáinak követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai teamek határozzák meg. A vizsga 

tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült a Szakmai 

Program részét képező helyi tanterv, adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az 

intézmény három időszakot biztosít a lebonyolításra: augusztus, február és április folyamán. 

(Intézményi döntés szerint) A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében  előre 

meghatározott, és közzétételre kerül az intézmény honlapján. 

Az érettségire történő felkészítésben, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével, a 

helyi tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot 

szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán – kivéve a saját „belső vizsgákat”-, a tanulmányok alatti 

vizsgán, minden évfolyamon (jogszabály által előírt!) kötelező követelmény a minimum hatvan 

perces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményit magában foglaló 

írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése. 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi- és év végi osztályzatok megállapításához, ha: 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

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

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• tanulmányait egyéni tanrendben végzi, 

• előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

• hiányzása az szkr. 163., 164. és 180. §-ban előírt mértéket meghaladja, és ezért nem 

osztályozható -, amennyiben a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek, illetve azok 

egy részének a teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát minden 

esetben az adott tanítási évben kell megszervezni. 
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Különbözeti vizsga 

• Különbözeti vizsgát tesz a tanuló, ha másik iskolából érkezik és/vagy ágazatot, vagy 

szakmát kíván váltani.  

• Ennek engedélyezése minden esetben írásbeli határozat alapján történik. 

• Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni, pontos időpontját az 

igazgató határozza meg, 

Javítóvizsga 

Ha a tanuló a tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem 

jelenik meg, évet ismételni köteles. A javítóvizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az 

iskolában mindenki számára látható helyen kell kifüggeszteni és az iskola honlapján kell elhelyezni. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán három ízben konzultációs lehetőséget 

biztosíthat (június-augusztus).  

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola által meghatározott időpontban, az augusztus 15-től augusztus 31-ig 

terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés 

szervezője azt engedélyezte. 

Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele előtt 

távozott, a vizsgát megismételheti. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

• neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

• megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

Belső vizsgák 

• Az intézmény a szakközépiskola érettségire felkészítő szakaszában (kifutó képzés), a tanév 

rendjében előre meghatározott időpontban belső vizsgákat szervez minden félévben  

• Ennek időpontjáról, tartalmáról a tanév elején tájékoztatást kapnak a tanulók és szüleik.  

• A vizsgán a helyi tantervben előírt tartalmat mérjük a négy érettségi tárgyban. 

• A vizsga mindig az adott tantárgy érettségi vizsgájának szerkezetében történik, s a szerzett 

osztályzat súlyozottan számít bele az értékelésbe. 

 

2.13.2 A szóbeli felvételi tartalma  
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A hozzánk jelentkezők a rendes felvételi eljárásban az orientációs évfolyamunkba jelentkeznek. A 

felvételin a jelentkezők kompetenciáit vizsgáljuk, csoportos foglalkozás keretében.  

Ezekben a feladathelyzetekben a következő területeket figyeljük meg személyre szabottan: 

aktivitás, térbeli tájékozódás, mozgáskoordináció, figyelem, feladattartás, együttműködés, 

csoportszerep, rajzolvasás és stratégiai gondolkodás.  

Mindez kiegészül a jelentkezőkkel- és a szülőkkel folytatott (külön-külön) beszélgetéssel. 

2.13.3 A pontszámítás módja 
• Hozott pontok: Magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem 

(társadalomismeret) és természetismeret (környezetismeret) tárgyak 5-6-7. év végi és 8. 
félévi eredményei, elérhető: max. 20 pont. 

• Szerzett pontok: az egyéni és csoportos feladatokban két független pontozó által adott 
pontok matematikai átlaga, elérhető: max 25 pont. 

• Pontegyenlőség esetén a szerzett pontok magasabb értéke dönt. 
 

2.13.4 A felvétel rendje 
A jelentkezés rendjét és a felvételi eljárást a Szkr. 148. §-a szabályozza az Szkr. 149-153 §-ban 

meghatározott kivételekkel. 

Iskolánk felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR 

rendszerében október 20-áig elhelyezi. A felvételi tájékoztató tartalmazza:  

• az iskola OM-azonosítóját, telephelyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az 

azokat jelölő belső kódokat,  

• a felvételi eljárás rendjét,  

• a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen 

a teljesítmények értékelésének módját és figyelembe vételének arányait,  

• a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat,  

• szakképzésre vonatkozó szabályok alapján az egészségügyi, pályaalkalmassági 

követelményeket. 

Átvétel 

Másik intézményből történő átvételről az igazgató dönt az alábbiak szerint. 

A felsőbb évfolyamra történő jelentkezéskor az iskola vizsgálja a tanuló megelőző tanulmányait, a 

választandó osztály befogadóképességét, annak struktúráját. Az átvételt megelőzően az iskola az 

előző iskola helyi tantervében nem szereplő tárgyakból különbözeti vizsgát írhat elő a jelentkezőnek. 

Amennyiben az átvétel feltétele különbözeti vizsga teljesítése, annak időpontját az iskola igazgatója 

határozza meg. 

Az átvétel igazgatói határozattal engedélyezhető: 

• előzetes tanulmányok beszámításával, 
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továbbá szükség esetén: 

• különbözeti vizsgával, 

• egyéni segítségnyújtással, 

• türelmi idő biztosításával, 

• évfolyamismétléssel. 

Az orientációs évfolyamunkba a félévet követően van lehetőség átjelentkezni. Ebben az esetben az 

eljárás megegyezik a rendes felvételi eljárással, kiegészülve az orientációs csoportfoglalkozásokon 

való két napos részvétellel. 

2.13.5 A szakmaválasztásra az orientációs év májusában kerül sor. Ezek a választások - mivel 

döntően kiskorú diákokról van szó-, mindenkor a szülők bevonásával, beleegyezésével történnek. 

A segítő párokkal történt előzetes konzultációt követően, a szülők egy arra rendszeresített 

dokumentumban, írásban nyilatkoznak szakmaválasztásról, illetve az esetleges iskolaváltásról. 

2.13.6 Szakképző intézményben, köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben 

folytatott tanulmányok beszámítása az adott szakmára előírt „megegyező tartalmú” 

követelmények teljesítésébe 

 A beszámításnál vizsgálandó elemek: a tantárgy neve, tartalma, óraszáma. Az előbbiek vizsgálata, 

elemzése alapján az intézmény vezetője dönt az esetleges beszámításról, illetve annak terjedelméről. 

2.14 Az intézményben alkalmazott sajátos nevelési módszerek 

2.14.1 Projektek tervezése az oktatási folyamatban 

A projektmódszer a mindennapi életben gyakorlatias, hasznosítható tudás megszerzésére-, 

közvetítésére alkalmas, amelyben alapvetően megváltozik a tanulók tudáshoz való viszonya: 

naprakészebbé, élethez közelibbé, aktívabbá válik. Ebben a folyamatban a tanár szerepe is 

alapvetően változik: tudásátadóból a tanulási folyamat megszervezőjévé, támogatójává válik. 

Olyan tanulási technika, ami a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást helyezi. 

Olyan ismeretszerzési folyamat, amely az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és 

eredményeként valósítja meg.  

Célja, hogy a tanulók egy-egy probléma megoldására a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódási 

pontot felfedjék. A passzív befogadás helyett a diákoknak, ebben a működésben, lehetőségük van 

saját meglévő képességeiknek, viselkedési formáiknak kipróbálására, és újak kialakítására. 

A projektmódszer leginkább hasznosuló eleme – az eredményei és produktumai mellett – maga a 

munkafolyamat (tervezése, szervezése, együttműködés). 

A gondolkodási folyamatban szerzett élmények és érzelmi hatások személyiségformáló hatásúak. 

Az intézményünk célja, hogy minél több területen tervezetten alkalmazza a projektekre épülő 

oktatást. 
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Legnagyobb potenciált az orientációs évfolyamon történő alkalmazásában: 

• az egyes műveltségterületekhez kapcsolódó projektek, 

•  kreatív sáv,  

• Életpálya tervezés - Job Shadowing, 

•  komplex kompetenciafejlesztő projektek,  

 a Design Thinking módszertanára épülő projektek 

  valamint, a szakmatanítás területén látjuk: 

• elmélet – gyakorlat összekapcsolása (tervezéstől a produktumig) 

2.14.2 Segítő-pár rendszer és a segítő pedagógus 

A segítő pedagógia 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 "gyógyulás", változás és fejlődés 

lehetőségével. E szemléletmódban a tanítás-tanulás folyamatát is a segítő munka részeként, mint a 

személyek közti kapcsolattartás és kölcsönhatások összességét értelmezzük. 

A segítés egy olyan légkörű élettér megteremtése, amely támogatja az érintett fiatal személyiségének 

kibontakozását.  

A segítő pedagógia kulcsa a tanár-diák kapcsolat. Olyan kapcsolat ez, melyben a tanárok segítő-

pedagógusként dolgoznak és megvalósítják a személyközpontú diáktámogatást. Ők azok, akiknek: 

• fel kell ismerniük a diákok egyéni szükségleteit; 

• szervezniük kell az egyéni fejlesztési folyamatot; 

• segíteniük kell az önálló és felelősségteljes tevékenység (életvezetés) kialakítását. 
 

A segítő-pedagógusok feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék és közösen feldolgozzák 

diákjaik egyéni életútját, "életbajaikra" velük közösen keressék a megoldásokat, kiutakat. Ennek 

érdekében működik a segítő-pár rendszer. Minden fiatallal a tanár-team egy tagja segítő kapcsolatot 

alakít és tart fenn. Tehát minden diáknak van egy segítő párja, az a személy, akiben tanárai közül a 

leginkább megbízik, akivel a legjobban tud együttműködni, akivel meg tudja osztani gondjait.  

 

A segítő-párrendszer többféle feladatot lát el: 

• a diák életvezetésének követése, problémáinak feltárása és kezelése, fejlődésének, 
változásának tudatos támogatása; 

• biztos támasz a krízisekben; 

• információ áramoltatása az iskolai ügyekről; 

• a diák tanulmányi munkájának és személyiségfejlődésének folyamatos, közös fejlesztő 
értékelése; 

• a diák konkrét, egyedi érdekeinek képviselete. 
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A segítő beszélgetések témáját tehát alapvetően két tényező határozza meg: 

• a pedagógus közösség által a diákról gondoltak; 

• a diák által felvetett, az iskolai munkát, életet érintő vagy azon kívüli bármilyen ügy, amit 
szívesen megoszt párjával, amiben segítségre szorul, és azt igényli is. 

 

Ez a segítő kapcsolatrendszer a közös munka elsődleges meghatározója, összefogója és éltetője. Az 

egyéni beszélgetések” természetesen nem korlátozódnak a fentebb jelzett heti egy beszélgetésre. 

Átszövik a munka minden részét s napját, és nagy segítséget jelentenek a tanítás-tanulás 

folyamatában is. A segítő saját párjaira minden nap és minden helyzetben kicsit jobban figyel, mint a 

többi diákra. 

A segítő-pedagógus elnevezéssel azt a gondolati és egyben tevékenységbeli váltást szeretnénk 

jelezni, amikor a tanár nem „csak” tanít, hanem pedagógusként figyelve diákjaira, az ő egyediségük, 

szükségleteik, igényeik szerint és alapján segíti, támogatja, tervezi és követi egyéni haladásukat 

minden értelemben. Teszi ezt olyan partneri kapcsolatban, melyben a diák ismerete, a bizalom és a 

szeretet e támogató, fejlesztő kapcsolat alapja. A segítő pedagógus a fiatalok teljes személyére, 

személyiségére fókuszál. Alapvető hozzáállása, hogy tisztelettel fordul diák-párja felé. Ez a belső 

hozzáállás magában hordozza a nyitottságot a diák személyes belső világa felé. Megpróbálja azt 

megérteni, és segíteni őt, hogy abban fejlődni, abból továbblépni tudjon. A segítő pedagógus nem 

tesz nagyobb terhet diák-párjára, mint amit ő az adott fejlődési szakaszában hordozni tud.  

A segítő-pedagógus elkötelezett abban, hogy diák-párja iránti belső hozzáállása valóságos és hiteles 

legyen. Önnevelésében hasonlóan törekszik minden ember iránt tiszteletet és támogatást tanúsítani. 

A segítő-pedagógus tisztában van azzal, hogy minden munkája ellenére a diák esetleges fejlődés nem 

tőle származik. Munkája tehát nem pusztán kimerítő aktivitás, imájában sem feledkezik meg diák-

párjairól. 

A segítő-pedagógus legfontosabb munkaeszköze saját személye. Fontos elfogadni, hogy egy ilyen 

munka vállalása folyamatosan karbantartott, elemző önismeretet, önmagunk nyílt vállalását és 

személyes, valamint kompetencia határaink pontos, naprakész ismeretét igényli.  

A segítő pedagógusnak van hite abban, hogy tud segíteni a diák önmagáról alkotott belső képének 

megváltoztatásában. Nyugodtan higgyünk és bízzunk a fiatal változásának lehetőségében! Ha nem 

hisszük, hogy felébredhet valami, megváltozhat, megszülethet valami más, akkor nem tudunk hiteles 

segítő tanárként jelen lenni. 

Segítő pedagógus esetében olyan megközelítésről van szó, ahol a diák megkapja a lehetőséget, 

támogatást, hogy életének aktív irányítója legyen. Azaz, a segítő pedagógus a „felhatalmazó” 

(önállóságot ad, de mégsem hagy magára) filozófia aktív közvetítője.  Hozzásegíti a diákot saját 

erősségének felfedezéséhez. Majd ahhoz, hogy megtanulja felfedezett erőforrásait használni. 

Mindezek eredményeként nehézségei és akadályai ellenére is tud majd bízni saját képességeiben. A 

segítő tanár a diákkal való kapcsolatra, e kapcsolat minőségére, a diák személyiségére, érzéseire 

fókuszál. Abban különbözik a hagyományos pedagógiai megközelítéstől, hogy nem a hiányos 

képességekre, az elvégzendő feladatokra, a folyamatos korrekcióra koncentrál, hanem a diák 
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meglévő tudásából, képességeiből segíti „újraépíteni” magát. Nem feladat-, hanem 

személyközpontú.   

A segítő tanár feladata a diák képessé tétele az aktív, önmagát alakító élet vitelére. Ez a nehéz és 

szép munka elköteleződést kíván. Vagyis a segítő pedagógus sajátja a hit és elköteleződés a diákban, 

a diák mellett. Ez egy összefüggő folyamat, mely minden résztevékenységben jelen van.  

 

 

3. Oktatási program 

3.1 A kötelező és nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az 

ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó, vagy szabadon választható foglalkozások 

megnevezése, száma 

3.1.1 A választott közismereti kerettanterv illetve programtantervek megnevezése, jellemzői 

Iskolánk oktatási programja a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló, a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendeletéhez  

kapcsolódó  közismereti kerettanterv a szakképző iskolák számára  kerettantervet  alkalmazza a 

2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben. 

A kifutó szakközépiskolai képzések esetében  

a 22./2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.)  EMMI-rendelet módosításáról mellékletei alapján kidolgozott alábbi 

kerettantervekre épül 

• Kerettanterv a szakközépiskolák 9-13. évfolyama számára, 

• Szakképzési kerettanterv a 34 543 02 asztalos, 34 582 03 épület- és szerkezetlakatos, 34 525 

06 karosszérialakatos 34 582 01 ács számára, 

• Programtanterv a 4 0722 08 01 asztalos, a 4 0732 08 01 ács, a 4 0716 19 11 

karosszérialakatos, a 4 0732 10 03 épület-és szerkezetlakatos, a 4 0723 08 03 kárpitos, a 4 

0732 06 08 kőműves, a 4 0715 10 08 hegesztő, a 4 0715 19 03 fémszerkezetfelület-bevonó 

számára.  

3.1.2 Az iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai 

foglalkozások megnevezése, óraszámai 

Iskolánk oktatási programjában a kerettantervekkel és programtantervekkel egyező, kötelező tanítási 

órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek a 

szakminiszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

A szakképző iskolai közismereti és szakmai tantárgyak heti óraszámai - kötött és szabad 
órakeret 
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Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismereti 
tantárgyak 

Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon tervezhető 
órakeret 

3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 
(ágazati ak.) 
tantárgyak 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon tervezhető 
órakeret 

2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 
 

A közismereti tantárgyak óraelosztása a szakképző iskolában 
 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar – 
Kommunikáció 

2 óra 1 óra – 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra – 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra – 

Természetismeret 3 óra – – 

Testnevelés 3 óra 3 óra 3 óra x 

Osztályközösség-építő 
Program 

1 óra 1 óra 1 óra 

Szabadon tervezhető 
órakeret 

3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 

x  A szakképzési törvény, valamint a kapcsolódó kormányrendelet értelmében az iskoláknak az adott 

osztályokban azokon a tanítási amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. 

Iskolánk ennek szellemében tervezi az éves óratervét, azaz a fennmaradó két órát a közismereti 

szabad sávban használja fel. 

 
A közismereti és szakmai tantárgyak heti óraszámai, kötött és szabad órakeret- 

kifutó szakközépiskolai képzés 9-11 évfolyam 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret 

Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon felhasználható 

órakeret 
3 óra 2 óra 3,5 óra 
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Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon felhasználható 

órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

3.1.3 A szakképző iskola óratervei szakmánként 

A szakképző iskolai óraterv (9-11. évfolyam) tartalmazza: 

• A szakmai elméleti és gyakorlati óraszámokat, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat 

óraszámait is. 

• Az óraterv minden évfolyamra tartalmazza a kerettanterv (jele: K) által előírt minimum 

óraszámot és a helyi tantervben (H) meghatározott óraszámot, így látható a szabad órakeret 

felhasználása. 

• Az óratervben követhetők a csoportbontásban tanított tantárgyak is, amelyet (B) oszlopban 

szerepeltetünk. 

 

 

Ács szakképesítés szakképző iskolai óraterve 

Ács 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

Magyar-Kommunikáció 2 2  1 1   0,5  

Angol nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika 2 3  1 1   1  

Társadalomismeret 2 2  1 1     

Természetismeret 3 3  -      

Testnevelés 3 3  3 3  3 3  
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Ács 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

Informatika          

Osztályközösség-építő program 1 1  1 1  1 1  

Hittan  1   1   1  

Önismeret - egyénizés  1 1  1   1  

Szabadon felhasználható órakeret - 
Közismeret 

1+2   0+2   1,5+2   

Közismeret összesen 18 18 3 11 11 2 9,5 9,5 2 
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Ács 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

          

          

Ágazati alapképzés- szakirányú képzés 17 17  25 25  25,5 25,5  

Összes elméleti óra 25   22  18,5 

Összes szakmai gyakorlat 10   14  16,5 

finanszírozott órakeret (Nkt. 6. mell.)  57  57  58 

Többletfinanszírozási igény, heti 
óraszám: 

 0  0  0 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140  140 140     

 

Asztalos szakképesítés szakképző iskolai óraterve 

Asztalos 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

Magyar-Kommunikáció 2 2  1 1   0.5  

Idegen nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika 2 3  1 1   1  

Társadalomismeret 2 2  1 1     

Természetismeret 3 3  -      

Testnevelés 3 3  3 3  3 3  

Informatika          

Osztályközösség-építő program 1 1  1 1  1 1  

Hittan  1   1   1  
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Önismeret-egyénizés  1 1  1   1  

Szabadon felhasználható órakeret - 
Közismeret 

1+2   0+2   1,5+2   

Közismeret összesen 18 18 3 11 11 2 9,5 9,5 2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Ágazati alapképzés – szakirányú képzés 17 17  25 25  25,5 25,5  

Összes elméleti óra 25 28 21 23 19 23 

Összes szakmai gyakorlat 10 20 15 30 16 32 

finanszírozott órakeret (Nkt. 6. mell.)  57  57  58 

Többletfinanszírozási igény, heti 
óraszám: 

 0  0  0 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140  140 140     

 

 

Karosszérialakatos szakképesítés szakképző iskolai óraterve 

Karosszérialakatos 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

Magyar-Kommunikáció 2 2  1 1   0.5  

Idegen nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika 2 3  1 1   1  

Társadalomismeret 2 2  1 1     

Természetismeret 3 3  -      

Testnevelés 3 3  3 3  3 3  

Informatika          

Osztályközösség-építő program 1 1  1 1  1 1  

Hittan  1   1   1  

Önismeret-egyénizés  1 1  1   1  

Szabadon felhasználható órakeret - 
Közismeret 

1+2   0+2   1,5+2   

Közismeret összesen 18 18 3 11 11 2 9,5 9,5 2 
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Ágazati alapképzés – szakirányú képzés 17 17  25 25  25,5 25,5  

Összes elméleti óra 26,5 29,5 20 22 19 23 

Összes szakmai gyakorlat 8,5 17 16 32 16 32 

finanszírozott órakeret (Nkt. 6. mell.)  57  57  58 

Többletfinanszírozási igény, heti 
óraszám: 

 0  0  0 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140  140 140     

 

 

 

Épület- és szerkezetlakatos szakképesítés szakképző iskolai óraterve 

Épület- és szerkezetlakatos 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

Magyar-Kommunikáció 2 2  1 1   0,5  

Idegen nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika 2 3  1 1   1  

Társadalomismeret 2 2  1 1     
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Természetismeret 3 3  -      

Testnevelés 3 3  3 3  3 3  

Informatika          

Osztályközösség-építő program 1 1  1 1  1 1  

Hittan  1   1   1  

Önismeret-egyénizés  1 1  1   1  

Szabadon felhasználható órakeret - 
Közismeret 

1+2   0+2   1,5+2   

Közismeret összesen 18 18 3 11 11 2 9,5 9,5 2 

          

         2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         2 

          

          

          

          

          

          

          

          

Ágazati alapképzés – szakirányú képzés 17 17  25 25  25,5 25,5  
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Összes elméleti óra 26,5 29,5 20 22 17,5 21,5 

Összes szakmai gyakorlat 8,5  16  17,5  

finanszírozott órakeret (Nkt. 6. mell.)  57  57  58 

Többletfinanszírozási igény, heti 
óraszám: 

 0  0  0 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140  140 140     

 

A választott kerettanterv, programtanterv által biztosított szabadon felhasználható órkeret terhére 

beépített kötelező tanórai foglalkozások 

9. évfolyam – Hittan (1 óra), Önismeret-egyénizés (1 óra), Matematika (+1 óra) és szakmai tárgyak 

10. évfolyam – Hittan (1 óra), Önismeret-egyénizés (1 óra) és szakmai tárgyak 

11. évfolyam – Hittan (1 óra), Önismeret-egyénizés (1 óra) Magyar-Kommunikáció (0,5 óra), 

Matematika (1 óra) és szakmai tárgyak 

 

3.1.4 szakközépiskolai kifutó rendszerű képzés 9-11. évfolyamának óratervei 

A szakközépiskolai óraterv (9-11. évfolyam) tartalmazza: 

• A szakmai elméleti és gyakorlati óraszámokat, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat 

óraszámait is. 

• Az óraterv minden évfolyamra tartalmazza a kerettanterv (jele: K) által előírt minimum 

óraszámot és a helyi tantervben (H) meghatározott óraszámot, így látható a szabad órakeret 

felhasználása. 

• Az óratervben követhetők a csoportbontásban tanított tantárgyak is, amelyet (B) oszlopban 

szerepeltetünk. 

 

34 582 01 Ács szakképesítés szakközépiskolai óraterve 

(Kifutó képzés) 

34 582 01 Ács 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak Heti óraszámok évfolyamonként 
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9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

Magyar-Kommunikáció 2 2  1 1   1  

Idegen nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika 2 3  1 2   1  

Társadalomismeret 2 2  1 1   0,5  

Természetismeret 3 3  -      

Testnevelés 3 3  3 3  3 3  

Informatika          

Osztályközösség-építő program 1 1  1 1  1 1  

Hittan  1   1   1  

Önismeret  1 1       

Szabadon felhasználható órakeret - 
Közismeret 

1+2   0+2   1,5+2   

Közismeret összesen 18 18 3 11 11 2 9,5 9,5 2 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5        

Foglalkoztatás I.       2 2 2 

Foglalkoztatás II.       0,5 0,5  

Építőipari alapismeretek 1 1  2 2  0,5 0,5  

Hagyományos zsaluzatok 1 1        

Zsalu- és állványrendszerek kialakítása    2 2     

Hagyományos állványzatok    1 1     

Fémállványok szereléstechnológiája       1 1  

Ácsszerkezetek 2 2  4 4  4 4  

Szakmai szövegértés  1   1     

Műszaki alapozás  1,5   1     

Szakvizsga felkészítő        1  

Szakmai elmélet összesen 4,5 7  9 11  8 9 2 

Építőipari alapismeretek GYAKORLAT 1 1        

Hagyományos zsaluzatok GYAKORLAT 2 2        

Rendszerzsaluzatok alkalmazása 
GYAKORLAT 

   2 2     
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34 582 01 Ács 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

Hagyományos állványzatok GYAKORLAT    2 2     

Ácsszerkezetek építése GYAKORLAT 7 7  10 10  12 13,5  

Gépkezelés GYAKORLAT       1 1  

Fémállványok alkalmazása, szerelése 
gyakorlat 

      2 2  

Szabadon felhasználható órakeret – 
Szakmai 

2,5   2   2,5   

Szakm. elm. és gyak. összesen 17 17  25 25  25,5 25,5  

Összes elméleti óra 25   22  18,5 

Összes szakmai gyakorlat 10   14  16,5 

finanszírozott órakeret (Nkt. 6. mell.)  57  57  58 

Többletfinanszírozási igény, heti 
óraszám: 

 0  0  0 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140  140 140     

 

 

 

34 543 02 Asztalos szakképesítés szakközépiskolai óraterve 

(Kifutó képzés) 

34 582 02 Asztalos 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

Magyar-Kommunikáció 2 2  1 1   1  
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Idegen nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika 2 3  1 2   1  

Társadalomismeret 2 2  1 1   0,5  

Természetismeret 3 3  -      

Testnevelés 3 3  3 3  3 3  

Informatika          

Osztályközösség-építő program 1 1  1 1  1 1  

Hittan  1   1   1  

Önismeret  1 1       

Szabadon felhasználható órakeret - 
Közismeret 

1+2   0+2   1,5+2   

Közismeret összesen 18 18 3 11 11 2 9,5 9,5 2 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5        

Foglalkoztatás I.       2 2 2 

Foglalkoztatás II.       0,5 0,5  

Faipari szakmai és gépismeret 2 2        

Asztalosipari szerelési ismeretek 1 1        

Faipari szakrajz 1 1        

Biztonságos munkavégzés alapjai    1 1     

Gépkezelési ismeretek    1 1  1 1  

Szerkezettan szakrajz és technológia    4 4  4 4  

Szakmai szövegértés  1   1     

Gyártáselőkészítési ismeretek    2 2  1 1  

Műszaki alapozás  1,5   1     

Szakvizsga felkészítő        1  

Szakmai elmélet összesen 4,5 7  8 10  8,5 9,5 2 

Biztonságos munkavégzés GYAKORLATA 1 1 1       

Faipari szakmai GYAKORLAT 7 7 7       

Asztalosipari szerelési GYAKORLAT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asztalosipari szakmai GYAKORLAT    9 9 9 8,5 8,5 8,5 

Gépkezelési GYAKORLAT    4 4 4 4 4 4 
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Intarziakészítés GYAKORLAT        1,5 1,5 

Szabadon felhasználható órakeret – 
Szakmai 

2,5   2   2,5   

Szakm. elm. és gyak. összesen 17 17  25 25  25,5 25,5  

Összes elméleti óra 25 28 21 23 19 23 

Összes szakmai gyakorlat 10 20 15 30 16 32 

finanszírozott órakeret (Nkt. 6. mell.)  57  57  58 

Többletfinanszírozási igény, heti 
óraszám: 

 0  0  0 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140  140 140     

 

 

34 525 06 Karosszérialakatos szakképesítés szakközépiskolai óraterve 

(Kifutó képzés) 

34 525 06 Karosszérialakatos 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

Magyar-Kommunikáció 2 2  1 1   1  

Idegen nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika 2 3  1 2   1  

Társadalomismeret 2 2  1 1   0,5  

Természetismeret 3 3  -      

Testnevelés 3 3  3 3  3 3  

Informatika          

Osztályközösség-építő program 1 1  1 1  1 1  

Hittan  1   1   1  

Önismeret  1 1       

Szabadon felhasználható órakeret - 1+2   0+2   1,5+2   
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Közismeret 

Közismeret összesen 18 18 3 11 11 2 9,5 9,5 2 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5        

Foglalkoztatás I.       2 2 2 

Foglalkoztatás II.       0,5 0,5  

Munkavédelem 0,5 0,5        

Gépészeti alapismeretek 2 2  2 2     

Vállalkozási ismeretek 1 1     0,5 0,5  

Karosszérialakatos szakmai ismeret 2 2  4 4  5,5 5,5  

Gépészeti kötésismeret    1 1     

Szakmai szövegértés  1   1     

Műszaki alapozás  1,5   1     

Szakvizsga felkészítő        1  

Szakmai elmélet összesen 6 8,5  7 9  8,5 9,5 2 

Elsősegélynyújtás GYAKORLATA 0,5 0,5 0,5       

Gépészeti alapozó GYAKORLAT 7 7 7 3 3 3    

A vállalkozás GYAKORLATA 1 1 1    0,5 0,5 0,5 

Kötéskészítési GYAKORLAT    3 3 3 1 1 1 

Karosszérialakatos szakmai GYAKORLAT    10 10 10 13 14,5 14,5 

Szabadon felhasználható órakeret – 
Szakmai 

2,5   2   2,5   

Szakm. elm. és gyak. összesen 17 17  25 25  25,5 25,5  

Összes elméleti óra 26,5 29,5 20 22 19 23 

Összes szakmai gyakorlat 8,5 17 16 32 16 32 

finanszírozott órakeret (Nkt. 6. mell.)  57  57  58 

Többletfinanszírozási igény, heti 
óraszám: 

 0  0  0 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140  140 140     

 

 

34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos szakképesítés szakközépiskolai óraterve 
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(Kifutó képzés) 

34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 

Óraterv – 3 éves szakképzés 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

K H B K H B K H B 

Magyar-Kommunikáció 2 2  1 1   1  

Idegen nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika 2 3  1 2   1  

Társadalomismeret 2 2  1 1   0,5  

Természetismeret 3 3  -      

Testnevelés 3 3  3 3  3 3  

Informatika          

Osztályközösség-építő program 1 1  1 1  1 1  

Hittan  1   1   1  

Önismeret  1 1       

Szabadon felhasználható órakeret - 
Közismeret 

1+2   0+2   1,5+2   

Közismeret összesen 18 18 3 11 11 2 9,5 9,5 2 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5        

Foglalkoztatás I.       2 2 2 

Foglalkoztatás II.       0,5 0,5  

Munkavédelem 1 1        

Magasban végzett lakatos feladatok       2 2  

Gépészeti alapozó feladatok 2 2        

Szerkezetlakatos feladatok    2 2  2,5 2,5  

Épületlakatos feladatok    4 4     

Gépészeti kötések alapjai 2,5 2,5  1 1     

Szakmai szövegértés  1   1     

Műszaki alapozás  1,5   1     

Szakvizsga felkészítő        1  
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Szakmai elmélet összesen 6 8,5  7 9  7 8 2 

Elsősegélynyújtás GYAKORLATA 1 1        

Gépészeti alapozó feladatok 
GYAKORLATA 

4 4        

Épületlakatos feladatok GYAKORLATA    9 9  1 1  

Gépészeti kötések készítésének 
GYAKORLATA 

3,5 3,5  3 3     

Magasban végzett lakatos feladatok 
GYAKORLATA 

      3 3  

Szerkezetlakatos feladatok GYAKORLATA    4 4  12 12  

Díszműkovácsolás GYAKORLATA        1,5  

Szabadon felhasználható órakeret – 
Szakmai 

2,5   2   2,5   

Szakm. elm. és gyak. összesen 17 17  25 25  25,5 25,5  

Összes elméleti óra 26,5 29,5 20 22 17,5 21,5 

Összes szakmai gyakorlat 8,5  16  17,5  

finanszírozott órakeret (Nkt. 6. mell.)  57  57  58 

Többletfinanszírozási igény, heti 
óraszám: 

 0  0  0 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Összefüggő szakmai gyakorlat 140 140  140 140     

 

A választott kerettanterv, programtanterv által biztosított szabadon felhasználható órakeret 

terhére beépített kötelező tanórai foglalkozások 

9. évfolyam – Hittan (1 óra), Önismeret (1 óra), Szakmai szövegértés (1 óra), Műszaki alapozás (1,5 

óra) 

10. évfolyam – Hittan (1 óra), Szakmai szövegértés (1 óra), Műszaki alapozás (1 óra) 

11. évfolyam – Hittan (1 óra), Magyar-Kommunikáció (1 óra), Matematika (1 óra), Társadalomismeret 

(0,5) óra, Szakvizsga felkészítő (1 óra) Intarziakészítés gyakorlat (1,5 óra – asztalos), 

Díszműkovácsolás (1,5 óra – épület- és szerkezetlakatos) 

 

3.1.5 A szakközépiskolai kifutó rendszerű képzés 12-13. évfolyamának óratervei 

Az óraterv tartalmazza: 
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• Az óraterv minden évfolyamra tartalmazza a kerettanterv (jele: K) által előírt minimum 

óraszámot és a helyi tantervben (H) meghatározott óraszámot, így látható a szabad órakeret 

felhasználása. 

• Az óratervben követhetők a csoportbontásban tanított tantárgyak is, amelyet (B) oszlopban 

szerepeltetünk. 

• A helyi tantervi és a csoportbontási óraszámok együtt adják ki a teljes óraszámot, amelyet a 

táblázatban összevetünk az Nkt. 6. mellékletében meghatározott finanszírozott órakerettel, 

így a finanszírozási többletigény is megjelenik a táblázatban. 

• Az óratervben megadjuk a kötelező érettségi tantárgyakat (K), a választható érettségi 

tantárgyakat, amelyekből az intézmény vállalja a tanulók felkészítését emelt, illetve 

középszintű érettségire (VE), (VK). 

• Nem kötelező érettségi tantárgyból az emelt szintű érettségire való felkészítést más 

intézménnyel való együttműködés keretében biztosítjuk. 

 

Szakközépiskola (12-13. évfolyam) óraterve 

Szakközépiskola (12-13. évfolyam) óraterve 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

Érettségi   12. évf. 13. évf. 

K H B K H B K H B K H B 

Magyar nyelv és irodalom       6 6  6 6,5  K 

Idegen nyelv       6 6 12 6 7 14 K 

Matematika       6 7  6 6,5  K 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

      4 4  5 5  K 

Természetismeret       2 2      

Testnevelés és sport       5 5  5 5  VK 

Informatika       2 2  2 2   

Hittan        1   1   

Osztályközösség építő program       1 1  1 1   

Választott tárgy x        2 6  2 6 
VKx 

(Hittan) 

Szabadon tervezhető órakeret       4   5    
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Szakközépiskola (12-13. évfolyam) óraterve 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

Érettségi   12. évf. 13. évf. 

K H B K H B K H B K H B 

Rendelkezésre álló órakeret       36 36  36 36   

Összes finanszírozandó óra       46  47  

finanszírozott órakeret (Kntv. 6. 
mell.) 

     57  58  

Többletfinanszírozási igény, heti 
óraszám: 

     0  0  

 

x A szakközépiskolai képzés érettségire felkészítő szakaszának kezdetén kötelezően választandó 

Hittan érettségire felkészítő-, vagy Matematika felzárkóztató-, vagy Magyar Nyelv és Irodalom 

felzárkóztató foglalkozás (2 óra/hét). 

Amennyiben van olyan diák, aki Testnevelés tárgyból kíván érettségit tenni, az vendégtanulói 

jogviszonyban, más intézményben tudja azt megtenni, amíg intézményünkben a tárgyi feltételek 

(tornaterem) nem biztosítottak annak lebonyolítására. 

3.2 Egyéb foglalkozások meghatározása 

A tanévben indított egyéb, konkrétan megnevezett foglalkozásokat az intézmény éves munkaterve 

tartalmazza. Ezekre e tanuló (kiskorú tanuló esetén szülője) jelentkezés útján kérheti részvételét az 

egyéb foglalkozáson, a jelentkezés a teljes tanévre vonatkozik. 

A tervezett, indítandó foglalkozások meghirdetése a megelőző tanév májusában történik. 

Az egyéb foglalkozások minimális csoportlétszáma a Fenntartó iránymutatása alapján minimum 8 fő.  

Ezek a foglalkozások hitünk szerint értékes alkalmakat jelenthet diákjainknak, melyeken fejleszthetik 

szakmai, kommunikációs kompetenciáikat, vagy éppen edzettségüket. Az itt tapasztalt pozitívumok 

hozzásegíthetik őket a napi rutin hatékonyabb megvalósításában, alkalmuk van versenyekre 

felkészülni, vagy a szakmájukon belül speciális eszközök, módszerek, munkaformák elsajátítására, 

felzárkózásra, fejlődésre. 

3.2.1 Szakkörök  

A szakkörökön adott szakma, esetleg szakmacsoport oktatójának vezetésével, délutánonként 

dolgozhatnak a tanulók. Lehetőséget teremthet szakmai alapozásra, továbbképzésre, 

tehetséggondozásra is.  

Az elméleti jellegű szakkörökön arra nyílik alkalom, hogy az iskolarendszerű szakképzésbe nem 

tartozó, de a munkaerőpiacon előnyt jelentő ismereteket elsajátíthassák az érdeklődő tanulók. Itt 
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valósulhat meg szervezett formában a tehetséggondozás, a szakmai versenyekre való elméleti 

felkészítés  

3.2.2 Edzések 

A mindennapos testnevelés részeként, vagy a mellett is megszervezve az egyéni edzettség fontos 

építője. A diákok egyéni kezdeményezéseként, de mindenképpen felelős tanár részvételével 

működik. A csapatjátékokban elsajátíthatók olyan kompetenciák, melyek a kooperatív munkaformák 

építőköveivé válnak később. 

3.2.3 Kirándulások 

Az iskola pedagógiai célzattal a szülők előzetes tájékoztatása mellett kirándulásokat szervez. A 

kirándulások lehetnek 

• erdei iskola 

• lelki gyakorlat 

• sportesemények 

• zarándoklat 

• téli túra 

• szakmai kirándulások 

• osztálykirándulások. 

3.2.4 Kalazancius mozgalom 

Az egyetemes és magyar piarista rendtartományát átszövő ifjúsági mozgalom a karizmamegosztás 

jegyében, amely szerzetesek, világiak önkéntes alapon történő koordinálásával, irányításával 

működik. 

Az egyes csoportok is önkéntes alapon szerveződnek. 

A mozgalom fő célja az evangelizáció és a pasztoráció. 

3.3 A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

A nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógiai feladatok fejlesztése szervesen illeszkedik az 

iskola nevelő-oktató munkája különböző színtereinek feladataihoz. Az egyes területek fejlesztési 

feladatai a tantárgyi keretben valamint az iskola tantárgyközi és nem tanórai keretei között 

valósulnak meg. 
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Közismereti 
kerettanterv szerinti 

célok és feladatok 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

Az erkölcsi nevelés Közismereti, szakmai-elméleti és 
gyakorlati tantárgyak tantervi 
feladataihoz kapcsolódóan: a 
felelősségtudat elmélyítése, az 
önállóság, az önfegyelem, az 
érdeklődés, a kötelességtudat, a munka 
megbecsülése, az együttérzés, a 
segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség 
fogalmai és kapcsolódó kompetenciái 
dolgozhatók fel. 

Osztályfőnöki és Hittan órák keretében, 
valamint az Önismeret foglalkozásokon, 
továbbá az Orientációs évfolyamon 
önálló modulként, illetve más 
modulokba beépítve foglalkozunk az 
erkölcsi és életvezetési értékekkel, 
problémákkal, a konfliktusok 
kezelésével. Valamint a türelem, a 
megértés és az elfogadás fontosságával. 

Az iskolai szabadidős programok, 
rendezvények kapcsán az erkölcsi 
nevelés feladatainak érvényesülése: 
osztálykirándulások, projektnapok, 
sportnap, iskolai ünnepélyek, 
kiállítások rendezése és látogatása, 
közösségi programok során. 
Fejlesztési területek: a 
felelősségtudat, felelős életvitelre 
történő felkészülés, közösségi élet, 
segítőkészség, intellektuális 
érdeklődés. Erre jó lehetőség nyílik 
a Közösségi Szolgálat területén, 
valamint a Piarista Tartomány 
Kalazancius mozgalmában, és a 
Diákönkormányzat működtetésben. 

Az erkölcsi- és életvezetési értékek, 
problémák, valamint az elfogadás 
fontossága fontos szelete diákjaink 
személyes kísérésének és 
mentorálásának. 

Az erkölcsi nevelés megjelenik 
továbbá az Orientációs évfolyamon 
a segítő-pár kapcsolatban, a 
diákoknak szervezett lelki 
gyakorlatainkon, valamint a 
kollégiumunk napi életében. 
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Közismereti 
kerettanterv szerinti 

célok és feladatok 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

Nemzeti öntudat, 
hazafias nevelés 

 

Közismereti, szakmai-elméleti és 
gyakorlati tantárgyak tantervi 
feladataihoz kapcsolódóan: nemzeti, 
népi kultúránk értékei, hagyományai, 
jeles magyar történelmi személyiségek, 
tudósok, feltalálók, művészek, írók, 
költők, sportolók munkássága. 

Kiemelten fontos tantárgyi keretben: 

a történelem és a társadalomismeret: a 
szülőföld, a haza, a nemzet és népei 
megismerése, a nemzet történelme, a 
haza védelmének szükségessége; 
testnevelés: híres magyar sportolók, a 
haza védelme; 

 

Magyar irodalom, magyar és 
kommunikáció, orientációs modulok: 
közösséghez tartozás, a hazaszeretet, 
sokszínű kultúra. 

Iskolai ünnepélyek: nemzeti és 
állami ünnepek, kiállítások 
rendezése és látogatása, múzeumi 
órák. Iskolai és osztálykirándulások 
alkalmával nemzeti, népi kultúránk 
értékeinek, hagyományainak 
megismerése, a közösséghez 
tartozás és hazaszeretet érzelmi 
megalapozása. A magyar kultúra 
megismerése, a magyarságtudat 
kialakítása, a magyarság helye az 
európai kultúrában. 

Kiemelt iskolai ünnepélyek, a 
nemzeti öntudat és a hazafias 
nevelés színterei: Aradi vértanúk 
napja (okt. 6.), Október 23-a, 
Kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja (febr. 25.), 
Nemzeti ünnep (márc. 15.), 
Holokauszt áldozatainak emléknapja 
(ápr. 16.), Összetartozás Napja (jún. 
4.). 

Állampolgárságra, 
demokráciára nevelés 

 

Közismereti, szakmai-elméleti és 
gyakorlati tantárgyak tantervi 
feladataihoz kapcsolódóan a korszerű 
tanítás-tanulásszervezési eljárások 
alkalmazásával fejlődik a tanulók 
önszerveződése, együttműködése, 
részvétele a közös feladatok 
megoldásában. Továbbá a vitakultúra, a 
kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az 
elemzőképesség, a felelősségvállalás, az 
önálló cselekvés, a megbízhatóság, a 
kölcsönös elfogadás elsajátítása.  

Kiemelt szerepe van a történelem, a 
társadalomismeret tantárgyaknak, az 
osztályfőnöki órának, a gazdaság és a 
társadalom működésével foglalkozó 
szakmai tantárgyaknak és az orientációs 
moduloknak az állam és a közélet 
működésével kapcsolatos ismeretek 
megszerzésében. 

Diák-önkormányzati működés és a 
DÖK rendezvényeik keretében, 
osztálykeretben és iskolai keretben 
gyakorlati tapasztalatokat 
szerezhetnek a tanulók a 
demokrácia működéséről.  

Az évente megrendezésre kerülő 
diákközgyűlés lehetőséget ad a 
demokratikus jogok gyakorlására. 
Iskolai rendezvények biztosítják a 
tanulói önszerveződések 
kialakulását, az önkormányzatiság 
gyakorlását. Ilyen rendezvények: 
diákközgyűlés, kulturális csoportok, 
sportcsapatok, szakkörök, 
projektnapok, osztályrendezvények. 

Ehhez kapcsolódva a kollégiumi élet 
és az ott működő, nagy 
hagyományokkal bíró DÖK is 
jelentős szereppel bír a tanórán 
kívüli állampolgári öntudatra 
nevelés területén. 
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Közismereti 
kerettanterv szerinti 

célok és feladatok 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

Önismeret és a társas 
kultúra fejlesztése 

 

Közismereti, szakmai-elméleti és 
gyakorlati tantárgyak keretében 
alkalmazott ellenőrzési, értékelési 
rendszer jelenti az alapját a tanulói 
önértékelés fejlesztésének. A 
szisztematikus pedagógusi értékelés, a 
tanulók, iskolai csoportok egymásra 
vonatkozó értékelése alapozza meg a 
helyes önértékelés kialakítását. A társas 
kapcsolatok fejlesztésének alapja a 
korszerű módszertan alkalmazása az 
elméleti és a gyakorlati oktatásban. A 
korszerű tanulásszervezés keretében a 
csoportmunka, a kooperatív 
csoportmunka, a projektmódszer 
alkalmazása támogatja az önismeret és 
a társas kompetenciák fejlesztését. A 
gyakorlati oktatás keretében 
sajátíthatják el a munkaerőpiac 
elvárásai között is megjelenő 
kulcskompetenciákat: az 
együttműködési képességet, a hatékony 
kommunikációt, a toleranciát, a vezetői, 
a vezetett szerepeket. 

Az osztályfőnöki órákon és a orientációs 
évfolyam tematikus- és napindító-
napzáró foglalkozásain tematikusan is 
feldolgozzuk az önismeret és a társas 
kapcsolatok témakörét. 

A kilencedik évfolyamunkon az 
Önismeret önálló tantárgyként-
foglalkozásként jelenik meg. 

Az iskola tanórán kívüli 
lehetőségeinek kínálatával 
lehetőséget nyújtunk a tanulók 
képességének kibontakoztatására, 
fejlesztésére. A közösségi élmény 
lehetőséget teremt a társas 
kapcsolatok gyakorlásra. Szakkörök, 
sportcsoportok, iskolai 
rendezvények, kirándulások segítik 
a társas kultúra fejlesztését. 

Az előbbieken kívül az önismereti és 
a társas kapcsolati kultúra jó terepe 
lehet az évi egy alkalommal 
szervezett lelki gyakorlat, a DÖK, a 
Közösségi Szolgálat és a TESZI, 
valamint a segítő párok rendszere 
az orientációs évfolyamon. Továbbá 
kiemelt szerepet kap ezen a 
területen a kollégium élet is. 
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Közismereti 
kerettanterv szerinti 

célok és feladatok 

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek 

Tantárgyi fejlesztési feladatok 
Tanórán kívüli fejlesztési 

feladatok 

A családi életre nevelés 

 

Tanórai keretekben csaknem minden 
közismereti és szakmai tárgy 
lehetőségét kihasználva fejlesztjük. 
Irodalmi példákon keresztül lehet 
vizsgálni a különböző családmodelleket, 
családmintákat és emberi 
kapcsolatokat. A művészeti 
ábrázolásokkal, a történelmi példákkal a 
család összetartó erejét, a családi háttér 
szerepét mutathatjuk be. 

Piarista iskolaként fontosnak tartjuk e 
kérdésben a Szentírás történetein, 
példázatain keresztül történő 
bemutatást, elemzést is – akár Hittan, 
akár más órák esetében is. 

A biológia, az osztályfőnöki órákon a 
családi élet, a szexualitás, a 
gyermeknevelés fiziológiai és érzelmi 
alapjait ismerhetik meg a tanulók.  
Matematika, informatika, gazdasági 
ismeretek tantárgyban a család, mint 
gazdálkodó egység, mint hierarchikus 
szervezeti rendszer jelenik meg. 

A pedagógusok és a család 
kapcsolati rendszerében: 
fogadóórákon, szülői 
értekezleteken, iskolai 
rendezvényeken, 
osztálykirándulásokon, iskolabálon, 
ünnepélyeken jelenik meg a család, 
mint az iskola együttműködési 
rendszerének fontos partnere. 

Az egészségnevelés tekintetében a 
családi életre nevelés, a 
párkapcsolatok, a szexuális 
ismeretek, a gyermekvállalás, a 
gyermeknevelés, az idősek szerepe 
és a helye a családban témákat 
elsősorban kiscsoportos munka 
keretében dolgozzuk fel.  

Ennek színterei lehetnek a lelki 
gyakorlatok, a szülők számára 
szervezett Fehér Asztal nevű 
összejövetel, de megjelenik az 
orientációs évfolyam segítő-pár 
kapcsolataiban és a kollégiumi 
csoportfoglalkozásokon is. 

A testi és lelki 
egészségre nevelés 

 

Minden tantárgyi munkában fontos 
szerepet tölt be. A helyes táplálkozás, a 
mozgás szerepe, a testi higiéné, az 
egészséges életmód az osztályfőnöki, a 
természetismeret, fizika-, testnevelés 
órákon, az önismeret foglalkozásokon, 
az orientációs évfolyam moduljaiban 
építendő be a tanulási-tanítási 
folyamatba. A társas viselkedés 
szabályai, a konfliktuskezelés, a 
stresszhelyzetek kezelése, az egészséges 
életmód követelményei 
kompetenciaelemként és módszertani 
feldolgozás folyamán alakítható ki és 
fejleszthető. 

Az iskolai egészségnevelés, az iskolai 
sportnapon, az osztály 
projektnapokon kiemelten jelenik 
meg. 

Az egészségnevelés fontos területe 
a káros szenvedélyek hatásaira 
fókuszáló programok. Itt külső 
előadók, kortárs előadók 
bevonásával, valamint filmek, 
kiállítások feldolgozásával is segítjük 
a testi és lelki egészségre nevelést. 

A testi és lelki egészségre nevelés 
rendszeresen előkerül a segítő-
párok heti beszélgetéseiben, a 
kollégium élet mindennapjaiban és 
a lelki gyakorlatokon. 
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Felelősségvállalás 
másokért, önkéntesség 

Az osztályfőnöki órákon, az önismeret 
foglalkozásokon és az orientációs 
évfolyam moduljaiban, de még a hittan 
órákon is tematikusan feldolgozhatók 
ezek a területek a tanulók saját 
élményeire alapozva. A módszertani 
megvalósítás kiváló lehetőséget jelent a 
fejlesztésre. Csoportmunkában, a 
kooperatív tanulásszervezési 
eljárásokkal szervezett tanulási 
tevékenységgel fejleszthetők a 
szükséges kompetenciák. A gyakorlati 
oktatásban a közösen végzett munka 
szépsége, az együttműködés, a 
problémamegoldás, a felelősségvállalás 
kiemelt kompetenciaterületek. 

Az iskolai közösségi szolgálat 
megszervezése és lebonyolítása 
nyújt lehetőséget a terület 
kompetenciáinak fejlesztésére. Az 
osztályprogramok, kirándulások, a 
segítőprogramok (TESZI) 
tudatosítják a tanulókban ezt a 
fontos területet.  

A csoportokban végzett 
tevékenységek: iskolai 
sportcsapatok, kulturális csoportok, 
a kollégiumi élet, a DÖK, a 
Kalazancius Mozgalom, azaz a 
csapatban, közösségben végzett 
munkák mind fontos gyakorlati 
tapasztalatot jelentenek. 

Fenntarthatóság, 
környezettudatosság 

Erőforrások tudatos, takarékos és 
felelősségteljes, megújulási képességre 
tekintettel való felhasználása a szakmai, 
környezetvédelmi órákon,az orientációs 
modulokban,  szakmai gyakorlaton, 
fizika és földrajzórákon tantervi 
elemekhez kötődően dolgozhatók fel. Az 
irodalmi és történelmi feldolgozások jól 
mutathatják be a felelősség, illetve a 
felelőtlenség szerepét ezen a területen.  

 

Az iskolai projektnapok, az iskolában 
megszervezett szelektív 
hulladékgyűjtés a fejlesztés 
színterei. A környezetünk 
tisztaságáért szervezett iskolai és 
osztályprogramok a további 
színterei ennek a fejlesztési 
területnek. 

A fenntarthatóság és 
környezettudatosság tekintetében 
kiemelt szerepet kap a kollégiumi 
élet. De egy-egy szelete meg tud 
jelenni a Közösségi szolgálatban, a 
lelki gyakorlatokon és még a segítő 
párkapcsolatokban is. 
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feladatok 

Pályaorientáció 

 

Minden szakmai-eleméleti és gyakorlati 
tantárgy feladata a munkába állás 
előkészítése, a munka világának 
bemutatása. A szakközépiskolai oktatás 
szakmára felkészítő és érettségire 
felkészítő éveiben egyaránt gyakorlati és 
elméleti ismereteket kell nyújtani a 
megalapozott szakmai vagy egyéb 
továbblépési lehetőségek 
kiválasztásához. 

Ezen kívül az önismeret foglalkozások és 
az osztályfőnöki órák is jelentősen 
hozzájárulhatnak a későbbi felelős 
döntésekhez. 

Iskolánk tekintetében különleges 
szerepe van e tekintetben az orientációs 
évfolyamnak, amely lehetővé teszi, hogy 
diákjaink megerősödött 
kompetenciákkal lépjenek be a 
tényleges szakképzésbe. 

Az iskola pályaorientációs munkája, 
a szakképzések bemutatása a 
tanulók bevonásával. Szakmai 
bemutatók vállalkozások 
bevonásával. Működő 
gazdálkodószervezetek látogatása 
tanórai és tanórán kívüli 
keretekben. 

A pályaorientáció tekintetében 
kiemelt szerepe van a Kilátó 
fejlesztő központtal való 
együttműködésünknek, valamint az 
elkövetkező öt év során 
megvalósuló pályaorientációs 
mesterprogramnak, amely nyit e 
tekintetben az általános iskolák 
teljes felső tagozata felé és olyan 
egyedi megvalósítási formákban 
gondolkodik, mint az orientációs 
szakkörök és az általános 
iskolásoknak szervezett nyári tábor. 

Gazdasági és pénzügyi 
nevelés 

 

A tanórák keretében sok lehetőség van 
a gyakorlati ismeretek, tapasztalatok 
megszerzésére: osztályfőnöki órákon, az 
orientációs modulokban a gazdálkodási 
alapok, a család, mint gazdálkodó 
egység jelenik meg. A matematika és 
informatika órákon a gazdálkodás, a 
pénzügyi fogalmak megismerésére van 
lehetőség. A vállalkozások és a családok 
gazdálkodási szabályai gyakorlati 
példákon keresztül taníthatók 
osztályfőnöki és szakmai órákon. Ezeken 
az órákon ismerik meg a tanulók a 
pénzügyi tervezés legfontosabb 
fogalmait és gyakorlatát. 

Meghívott előadók, gazdasági 
szakemberek segítségével 
projektnapokon is lehetőség van az 
ismeretek bővítésére. A tanulók 
diák-önkormányzati programokon, 
pályázati projektekben, 
csereprogramokban, 
osztályprogramok szervezésén 
keresztül gyakorolják a pénzügyi 
tervezést és lebonyolítást.  

A kollégiumi élet lehetőséget ad a 
tudatos rövidtávú gazdasági-anyagi 
tervezés gyakorlására is. 

Az egyéni kísérés is jó helyzet lehet 
a tudatos anyagi gazdasági tervezés 
megalapozására. 
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Médiatudatosságra 
nevelés 

 

Az irodalom, a vizuális kultúra, a 
társadalomismeret, az önismeret és az 
informatika tantárgyak tantervi 
elemként dolgozzák fel a média nyelvi 
jelrendszerét; megismerkednek a média 
működésével és 
hatásmechanizmusaival, a média és a 
társadalom közötti kölcsönös 
kapcsolatával, a valóságos és a virtuális, 
a nyilvános és a bizalmas érintkezés 
megkülönböztetésének módjával, 
valamint e különbségek és az említett 
médiajellemzők jogi és etikai 
jelentőségével. 

A fenti terület egyes elemei 
megjelennek az orientációs évfolyam 
egyes moduljaiban is. 

Iskolai szabadidős programokon 
vizuális és IT tartalmak 
bemutatásával, tudatos, értelmes és 
értékelvű használatával formálhatók 
a tanulók ismeretei. Az iskolai 
honlap és facebook profil az 
iskolarádió, az iskolai filmek, az 
iskolai szakmai kiállítások további 
gyakorlati tapasztalatokat 
nyújthatnak a tanulók számára. 

Különös figyelmet fordítunk a 
médiatudatosságra a kollégiumi 
életünk egyes színterein, valamint 
az iskolánkra jellemző személyes 
kísérésnek egyes területein. 

A tanulás tanítása 

 

Minden tantárgy és pedagógus feladata, 
hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, 
amit tanít, és útbaigazítást adjon a 
tananyag elsajátításával, szerkezetével, 
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell 
tanítania, hogyan alkalmazható a 
megfigyelés és a tervezett kísérlet 
módszere; hogyan használhatók a 
könyvtári és más belső és külső 
információforrások; hogyan 
mozgósíthatók az előzetes ismeretek és 
tapasztalatok; melyek az egyénre 
szabott tanulási módszerek; miként 
működhetnek együtt a tanulók 
csoportban; hogyan rögzíthetők és 
hívhatók elő pontosan, szó szerint 
például szövegek, meghatározások, 
képletek.  

A felzárkóztató foglalkozások, 
korrepetálások a sajátos nevelési 
igényű tanulók számára szervezett 
fejlesztő foglalkozások, a kollégiumi 
stúdiumok a tanórán kívüli színterei 
a tanulás megtanításának. 

Iskolánkra speciálisan jellemző az 
SNI habilitáció és rehabilitáció, a 
BTMN diákok fejlesztése, a gyengén 
teljesítők felzárkóztatása a Szabóky 
program segítségével, valamint az 
érettségire felkészítő 
szakközépiskolai évfolyamokon a 
matematika és magyar felzárkóztató 
fakultációk. 

 

3.4 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi hiányos lehetőségekből kiinduló, 

reális, fenntartható célkitűzés. A program, iskolánk szűkös lehetőségei ellenére, minden tanulójának 

egész éven át lehetőséget kíván adni a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben 

felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is. 
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A mindennapos testnevelést azért is kezeljük kiemelten mivel ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a 

tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, 

ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést. Továbbá segíti a diákjainkat 

abban is, hogy az iskolai és a későbbi társadalmi működésben alapértékeink szerint legyenek jelen. 

Célunk: 

• Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

• Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú 

tudnivalóit. 

• A testnevelés, a sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges 

alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, 

szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai 

állóképesség, az egészséges önbizalom, céltudatosság stb. 

• A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza. 

A testnevelés tanórai keretei mellett a tanulóknak biztosítjuk az iskolai sportudvar használatát, az 

iskolai kondicionáló terem egyéni használatát, amelyekhez nevelői, illetve nevelőtanári felügyeletet 

biztosítunk. Támogatjuk a tanulók sportegyesületekben való sportolását. 

Iskolánkban minden elméleti oktatási napon 1-1 testnevelés órát biztosítunk. 

Az  intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv melléklete. 

Általánosságban elmondható, hogy 

• Az intézmény diákjai rendszeresen részt vesznek a település és a különféle szervezetek által 

meghirdetett sport- és egészségnapokon.  

• Az alternatív és szabadidős mozgásrendszerek keretében az alábbi sportágakat a feltüntetett 

órában beépítettük az óratervi órakeretbe: (harcművészet, kerékpár, kenu, testépítés)  

• Az alábbi sportágakból házibajnokságot szervezünk: kis- és nagypályás labdarúgás, 

asztalitenisz, kosárlabda, floorbal) 

• Napközben és a délutáni időszakban igény szerint felszerelést és felügyeletet biztosítunk a 

sportolni kívánó diákok számára.  

• Az iskolai sportkörünk az alábbi szakágakkal rendelkezik: kispályás labdarúgás 

• Az évszak sajátosságainak megfelelően a következő mozgásos tevékenységeket végezzük: 

      ősszel: kerékpár, kenu, túra, télen: testépítés, asztalitenisz, túra, tavasszal: kerékpár, kenu,    

      túra. 
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• Az osztálykirándulások és az iskola által szervezett Erdei Iskola keretében, tapasztalt 

túravezető közreműködésével rendszeresen szervezünk kerékpártúrákat és gyalogtúrákat. 

• A tanulók fizikai állapotának mérését minden évben elvégezzük. Ezeknek a méréseknek a 

tapasztalatait felhasználjuk a testnevelési órák fizikai képességfejlesztésének 

megtervezésénél, a sportköri foglalkozásokon 

 

 

3.5 A kötelezően választandó és a szabadon választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá 

azok esetében az oktatóválasztás szabályai 

A szakközépiskolai képzés érettségire felkészítő szakaszának kezdetén egyénileg választandó Hittan 

érettségire felkészítő-, vagy Matematika felzárkóztató-, vagy Magyar Nyelv és Irodalom felzárkóztató 

foglalkozás (2 óra/hét). A végleges választás határideje szeptember első hete. 

A választásnál szülői hozzájárulás szükséges, kivéve nagykorú tanulók esetén. 

A minimális csoportlétszám 8 fő, maximális létszám: a törvény által meghatározott létszám (32 fő). 

Mindhárom foglalkozás esetében az egyes csoportok a 12-13. évfolyam diákjaiból kialakított vegyes 

csoportok.  Amennyiben a csoportlétszám nem éri el a 8 főt, akkor az adott tanévben – a Hittan 

érettségire felkészítő foglalkozás kivételével-, csak az egyik felzárkóztató foglalkozást indítjuk el. 

A szabadon választható tantárgyak esetén a választás alapvetően az adott tanítási évre szól. 

Az iskola vezetősége, a tanulót nevelő-oktató pedagógusok véleményének kiérését követően hozza 

meg döntését. Pozitív válasz esetében a váltás feltétele a különbözeti vizsga letétele, amelyben a 

követelmények optimum szintje az elvárás. 

Oktató választásra intézményünkben egy területen van lehetőség. Ez pedig a segítő-pár választása, 

amire az orientációs évfolyam és a szakmai oktatás 9. évfolyamán van lehetőség. Ez mindkét esetben 

október első hetében történik. A végleges választás tekintetében figyelembe kell venni, hogy egy 

oktatónak maximum 6 diákpárja lehet. 

3.6 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési 

és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív fejlesztő formái 

3.6.1 Az írásbeli, a szóbeli és a gyakorlati beszámoltatás rendje  

Röpdolgozatot, szódolgozatot szükség esetén bármikor, előzetes bejelentés nélkül, témazáró 

dolgozatot előzetes bejelentés alapján íratunk. A témazáró dolgozatot legalább öt tanítási nappal 

korábban be kell jelenteni a szaktanárnak. Az egyes értékeléstípusokat a digitális naplóban jelöljük. 

Szóbeli beszámoltatás esetében nem szükséges előzetes tanári bejelentés, kivéve összefoglaló felelet 

esetében. Az oktató köteles szóban számonkérni a diákot, ha az a szakértői bizottsági határozattal 
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rendelkezik arról, hogy írásbeli számonkérés helyett szóbeli számonkérést javasolt. Ez a lehetőség 

akkor él, ha hivatalosan kezdeményezi a felmentés alkalmazását. 

 

3.6.2 Az írásbeli beszámoltatás korlátai 

Röpdolgozat esetében semmilyen korlát nincs, témazáró dolgozat esetében 1 tanítási nap 2 

dolgozatnál többel nem terhelhetjük tanulóinkat. Ez megkívánja az osztályban tanító tanárok 

folyamatos konzultációját, kapcsolattartását. Értékelésben betöltött szerepe, súlya: a témazáró 

dolgozat súlyozott jegynek számít. 

3.6.3 A tanulók értékelése 

A tantárgyi követelmények alapján az értékelés az adott tantárgyat tanító pedagógus jogköre, 

amelynek szabályait a szakmai team határozza meg és ellenőrzi. Az értékelésnél figyelemmel kell 

lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire. Nagyon fontos 

a minimumszint pontos meghatározása, melynek a tanuló és a szülő számára is egyértelműnek kell 

lennie. Minden oktató a tanév első óráján, foglalkozásán rögzíti a tantárgy minimális követelményeit, 

az értékelés legfontosabb szabályait. 

Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő 

magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az elért 

sikerek, eredmények megerősítése.  

Minden értékelés esetében elvárás, hogy az 

• ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;  

• számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött;  

• a tanuló számára adjon egyértelmű visszajelzést erősségeire és fejlesztendő területeire; 

• jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségeit mennyire használta ki. 

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg:  

• minősítő értékelés (teljesítménymérés),  

• diagnosztikai értékelés, 

• fejlesztő értékelés. 

Az értékelésnek ki kell terjednie az iskolai élet minden területére. Ennek megfelelően értékeljük 

minden tanulónk esetében: 

• tárgyi követelmények elsajátítását napi szinten, témakörök mentén, projektenként, félév, év, 

tantárgy szinten; 

• szabálytiszteletét, felelősségvállalását, önfegyelmét- alapértékeinkhez viszonyított 

működését; 

• korábbi teljesítményéhez képest fejlődési törekvéseit. 

Értékelésünknek a következő kritériumoknak kell megfelelnie: 

• ösztönző hatású, 
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• folyamatos, rendszeres, 

• segítő szándékú legyen,  

• arányos, 

• céljai és követelményei világosak és előre ismertek, 

• következetes, 

• nem lehet megalázó, 

• nem helyezhet a másik fölé 

A szóbeli értékelés 

• a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, korrigálása, segítés, tanács - tanórán és azon 

kívül, 

• feleletek, dolgozatok érdemjegyéhez kapcsolódó szóbeli indoklás, 

• az osztály előtti osztályfőnöki értékelés, 

• a tantestület illetve a diákság előtti igazgatói értékelés. 

Az írásbeli, szöveges értékelés 

• a dolgozatokhoz írt rövid instrukció, vélemény, 

• projekt egészének, vagy részfeladatainak elemző értékelése, 

• dicséretek, elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe és a digitális naplóba. 

A tanuló önértékelése 

 

Értékelés az orientációs évfolyamon 

Az orientációs évfolyamunkon hármas egységben alkalmazzuk a folyamatos önértékelést, a szóbeli és 

írott szöveges értékelést, valamint az egyéni fejlődési tervet. Mindebből következően ezen az 

évfolyamon osztályozás nem történik. 

 

3.6.3.1 Osztályozás – elvek és módok 

Az osztályozás alapelveit a következő jogszabály szabályozza:  Szkt. 60. § 3. bek. 

Iskolánkban a hagyományos ötfokozatú skálán érdemjegyekkel minősítjük a diákok egy-egy 

tantárgyból nyújtott teljesítményét.  

• feladatlapok; 

• írásbeli dolgozat; 

• szódolgozat; 

• szóbeli felelet; 

• témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes zárásakor); 

• szóbeli vizsga; 

• írásbeli vizsga; 

• otthoni munka (feladatok megoldása, gyűjtőmunka, megfigyelés, feladatok számítógépes 
megoldása, stb.); 

• páros munka; 

• csoportmunka; 

• projektmunka és annak dokumentálása; 

• órai munka. 
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Valamennyi tantárgyból osztályozás van. Beleértve a hittan érettségire felkészítő tárgyat is. Kivéve az 

• Önismeret és 

• Hittan  

A fenti tárgyakból „részt vett” értékelést kap a diák.  

3.6.3.2 Az érdemjegyek száma 

A diákok a tudásukról szóban és írásban egyaránt számot adhatnak. A tantárgyak sajátosságainak 

megfelelően legyenek arányban a szóbeli és írásbeli feleletek. A tanuló számára biztosítani kell, hogy 

a félévi és az év végi eredmények reális értékeléséhez: 

• a heti 1 órás tárgy esetén: félévente legalább kettő; 

• a heti 2-3 órás tantárgyból kéthavonta minimum egy, de a félév során legalább három,  

• a heti 4 vagy több órás tantárgyból lehetőség szerint havonta egy, de a félév során legalább 
négy alkalommal szerezzen érdemjegyet.  

• Egyéb esetben félévente az óraszám +1 osztályzat az irányadó. 

• Gyakorlati tantárgyakból havonta egy érdemjegyet kell kapniuk a tanulóknak,  

• hosszabb gyakorlati projektfeladat esetén havi bontásban a projektre több osztályzatot is 
kaphatnak. 

A félévi és a tanév végi tantárgyi osztályzatait a szaktanár állapítja meg, a magatartás és a szorgalom 

osztályzatokra az osztályfőnök tesz javaslatot, ezeket a nevelőtestület véglegesíti az osztályozó 

értekezleten, melyet évente két alkalommal, félév előtt és a tanév vége előtt tartunk. 

3.6.3.3 Az érdemjegy tartalma 

Jeles  

– ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni is képes  

Jó  

– ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit, tudását kisebb 

bizonytalanságokkal alkalmazni is tudja  

Közepes  

– ha a tanuló a követelményeket pontatlanul, több hibával, felszínesen teljesíti, tudását csak nevelői 

segítséggel tudja alkalmazni. 

Elégséges  

– ha a tanuló a tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz éppen elegendő részét sajátította el, 

kizárólag nevelői segítséggel képes önálló munkavégzésre. 

Elégtelen  

– ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, nem rendelkezik 

a továbbhaladáshoz szükséges ismeretekkel, önálló munkavégzésre nevelői segítséggel sem képes. 

 

3.6.3.4 Bukásveszély és nem osztályozhatóság veszélyének jelzése 

Az iskola minden tanévbe két alkalommal, tájékoztató jelleggel jelez a szülők felé az esetleges bukás- 

és/vagy nem osztályozhatóság veszélyéről. Ez mindig az adott félév zárása előtt, legkésőbb egy 

hónappal történik. 

A szülők erről az elektronikus naplón keresztül kapnak értesítést. A jelzés elküldése az osztályfőnök és 

a szaktanár közös felelőssége. 
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Az értesítés alapvetően jelzés, ami azt jelenti, hogy amennyiben valaki nem kap ilyet, az nem jelenti 

azt, hogy nem buktatható félévkor, vagy évvégén 

 

3.6.4 A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki az oktatási programban előírt, a tovább 

haladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az 

elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból. Az orientációs évfolyamunk esetében a 

9. évfolyamra történő továbblépés feltétele a megfelelő óraszámú részvétel.  

 

3.7 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az intézményben csoportbontásban szervezett, szervezhető órákat minden esetben az adott tanév 

tantárgyfelosztása tartalmazza. 

A csoportbontások esetében irányadónak tekintjük a fenntartó elvárását a minimális 

csoportlétszámokra vonatkozóan, amely azt 8 főben határozza meg. Ennél kisebb létszámú csoport 

kizárólag a fenntartó külön jóváhagyásával lehetséges indítani. 

Csoportbontásban kerülhetnek megszervezésre a nyelvi órák és az Önismeret foglalkozások. Célunk 

ezzel az előbbi esetében, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. Az utóbbi esetben pedig 

biztonságos-intim helyzet biztosítása ahhoz, hogy a diákok őszintén tudjanak magukról beszélni. 

Csoportbontásban szervezzük továbbá a szakközépiskola kifutó évfolyamain a Foglalkozás 1 tárgyat, 

mivel az a szakmához kapcsolódó idegen nyelvi tudást hivatott fejleszteni. 

A szakmai gyakorlati foglalkozások is csoportbontásban kerülnek megszervezésre, ha a létszám 

meghaladja a törvény által előírt maximális, gyakorlatra engedélyezett csoportlétszámot. 

A szakközépiskola, kifutó rendszerű, érettségire felkészítő évfolyamain (12-13. évfolyam) 

csoportbontásban szervezzük a nyelvi órákat Célunk ezzel egyrészt, hogy az ismereteket elmélyítsük, 

több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. 

A szakközépiskola érettségire felkészítő, kifutó évfolyamain (12-13. évfolyam) csoportbontásban, és 

egyben összevonásban szervezzük az kötelezően választandó, Hittan érettségire felkészítő-, vagy 

Matematika felzárkóztató-, vagy Magyar Nyelv és Irodalom felzárkóztató foglalkozásokat. 

 

3.7.1 A csoportbontások szervezési elvei 

• Az egyes tantárgyakra vonatkozó elveket a szakmai team, illetve munkacsoport határozza 

meg: 

• lehetséges eljárás, hogy a diagnosztizáló mérést követően nívó-csoportok alakuljanak, 

amelyek lehetővé teszik a differenciálást, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, 
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• másik megoldás a heterogén-csoportok létrehozása, amely az osztályfőnök irányításával jön 

létre. 

• Az egy osztályból alkotott egyes csoportok létszáma maximum 10 %-kal térhet el egymástól. 

• Tanév közben az érintett oktatók egyetértésével, az osztályfőnök javaslatára az igazgató 

engedélyezheti a csoportváltást. 

3.7.2 Csoportképzések elvei SNI – habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokra, BTMN tanulókra 

vonatkozó fejlesztő foglalkozásokra és a szakközépiskolások Szabóky-fejlesztő foglakozásaira 

vonatkozóan 

A fenti esetekben a csoportképzés elveit a vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően 

alkalmazzuk. 

3.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Kiemelt figyelmet fordítunk a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan 

támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja iskolai sikerességüket.  

Az esélyegyenlőséget biztosítása tekintetében az alábbi főbb területeket kezeljük prioritásként: 

• Előkészítő-orientációs évfolyam beépítése az ágazati alapképzés elé 

• Segítő-pár rendszer működtetése 

• Egyéni fejlődési terv készítése minden orientációs diák esetében 

• Az ifjúságvédelmi felelős kiemelt szerepe az intézményben 

• A BTMN és SNI diákok inkluzív szellemiségű felvállalása, számukra fejlesztő és habilitációs 

foglalkozások biztosítása 

• Főállású gyógypedagógus alkalmazása 

• Szociális segítség nyújtása a fenntartó és más karitatív szervezetek bevonásával 

• Kedvezmények a rászoruló diákoknak és családjuknak a kollégiumi és az étkeztetési ellátás 

tekintetében 

3.9 A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 
 

A magatartás és a szorgalom osztályzatokra a tanuló osztályfőnöke tesz javaslatot, és azt a félévi 

illetve év végi osztályozó értekezleten a nevelőtestület hagyja jóvá. Az osztályfőnöknek a javaslat 

megtételekor tehát figyelembe kell venni a tanulót tanító pedagógusok, a gyakorlati képzőhely és az 

osztály véleményét. Az osztályfőnök a kollégák véleményét az osztályozó konferencia előtt egy héttel 

kikéri vagy személyes beszélgetés, vagy egy kitöltendő táblázat formájában. A táblázatot az 

osztályfőnök egy héttel a konferencia előtt hozzáférhetővé teszi, a szaktanár legkésőbb a konferencia 

nap előtt két nappal kitölti. 

Ha az osztályfőnök által javasolt valamelyik minősítéssel nem minden pedagógus ért egyet, az 

osztályozó értekezleten a végleges minősítést nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel kell 

megállapítani. A szavazásban a tanulót tanító oktatók vesznek részt. Az intézmény vezetője is 

szavazhat. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye dönt. Az oktatók egymás 
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meghallgatása után szavaznak. A szavazatuk kialakítása során a saját és a kollégáik tapasztalatait is 

figyelembe veszik. 

Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek 

formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk.  

Ennek szempontjai az oktatói testület döntése szerintiek: 

• tanulmányi munka, 

• sportteljesítmények, 

• közösségi munka, 

• kulturális és közéleti tevékenység. 

 

3.9.1 A jutalmazás formái 

Egyéni jutalmazási formák:  

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

• szaktanári, 

• szakoktatói, 

• osztályfőnöki, 

• igazgatói, 

• nevelőtestületi. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi szorgalmi és magatartási dicséretét a 

bizonyítványba kell bevezetni. Az osztályfőnökök, a munkaközösségek, a gyakorlati képzőhelyek 

javaslatára a legkiemelkedőbb – megyei, országos eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben és 

könyvjutalomban részesülnek. 

3.10 Az oktatói testület által szükségesnek tartott további elvek 

3.10.1 A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes 

konfliktuskezeléssel összefüggő ismeretek 

3.10.1.1 Kriminológiai aspektusok 

Alapvető célunk a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek oktatása 

terén az iskolában tanulók jogkövető magatartásának elősegítése, esetleges bűnelkövetésük 

megakadályozása, a felmerülő problémák, konfliktusok, krízisek kulturált és hatékony kezelése. 

3.10.1.2 A bűnmegelőzés tartalmi elemei 

Az iskolai nevelésünkben elsősorban a szükséges a lélektani motívumokra, a helyes és követendő 

értékrend kialakítására, információnyújtásra, figyelemmel kísérésre, a beilleszkedési problémák 

csökkentésére fektetjük a hangsúlyt. Ebben kiemelkedő szerepet szánunk az orientációs évfolyamunk 

csoportfoglalkozásai. 

A cél elérése érdekében megvalósítandó feladatok: 
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• A helyes értékrend átadása és kialakítása a tanulóknál. 

• A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, jelzés az 

együttműködő segélyező szervezetek felé. 

• Információnyújtás a legális (cigaretta, alkohol stb.) és illegális (kábítószerek) drogok 

használatának negatív hatásairól, következményeiről. 

• A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése alternatíváinak ismertetése és a lehetőségek 

biztosítása. 

• Hátránykompenzáció a különböző problémákkal küzdő tanulók esetében. 

• Az iskolai beilleszkedési problémák csökkentése, a pozitív társadalmi normák szerinti 

életvezetés elősegítése. 

• Esetkezelés, folyamatos segítségnyújtás a tanulóknak és családjaiknak. 

• Jogok és kötelezettségek ismertetése, tisztázása. 

• A joghátrányok és jogkövetkezmények megismerésének elősegítése. 

3.10.1.3 A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei 

• Mentálhigiéné, krízis, erőszak, drog és bűnelkövetési, illetve áldozattá válás elleni előadások 

segítő szakemberek közreműködésével, 

• Szoros és folyamatos együttműködés gyermekjóléti és családsegítő intézményekkel, 

szakszolgálatokkal, különböző civil szervezetekkel, alapítványokkal, hatósági szervekkel 

(rendőrség, ügyészség, bíróság), 

• Személyiségfejlesztés, 

• Közösségfejlesztés, 

• Drámapedagógiai eszközök 

 

 

4. Képzési program  

Fa- és bútoripar: asztalos 4 0722 08 01, kárpitos 4 0723 08 03 
 
Építőipar: ács 4 0732 08 01, kőműves 4 0732 06 08  
 
Gépészet: épület- és szerkezetlakatos: 4 0732 10 03, hegesztő 4 0715 10 08 
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Specializált gép- és járműgyártás: karosszérialakatos 4 0716 19 11, 
fémszerkezetfelület-bevonó 4 0715 19 03 szakmákra. 
 

4.1  Asztalos szakma 4 0722 08 01 

Kapcsolódó ágazati alapoktatás: Fa – és bútoripari ágazati alapoktatás 
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4.2.1  A szabad sáv felhasználása 
 
A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 
(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 
helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 
időkeretet (szabad sáv). 
 
 
9. évfolyam – 1 óra/hét > 36 óra 
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Műszaki készségek alapozása 

9. évfolyamon 

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 

 

Óraszám heti 1óra 

 

Kapcsolódási területek Témakörök 

Matematika 

Természetismeret 

Szakmai ismeretek 

Algebra, Számtan: 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

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 
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(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb). 

Éves óraszám: 36 óra 

 
10. évfolyam – 5 óra/hét > 180 óra 
 
 

Intarziakészítés gyakorlata 

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 

 

Óraszám: heti 3 óra 

 

10. évfolyamon 

Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Szakmai ismeretek, 

művészettörténeti és 

rajzi ismeretek 

Pirográf technika alapjai 

Intarziakészítés technikája 

Esztergálás technikája 

Pirográf technika  

Intarziakészítés technikája 

Esztergálás technikája 

Éves óraszám: 108 óra 

 
 

Tervező programok használata 

A helyi tantárgyi modul célja a modern tervezőprogramok megismerése, s annak alapfokú 

alkalmazása. 
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Fejlesztendő kompetenciák:  

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

10. évfolyamon 

Kapcsolódó területek Témakörök 

Autocad 

Inventor 

Solid edge 

Corell draw 

 

Szakrajzok elkészítése digitális formátumban. 

Cad és Cam alapjainak ismerete. 

2D és 3D rajzok szerkesztése. 

Éves óraszám: 72 óra 

 
11. évfolyam – 2,5 óra/hét > 77,5 óra 
 

  

Szakvizsga felkészítő  

A helyi tantárgyi modul célja, hogy a tanulók felkészüljenek a vizsgahelyzetekre, szereplési 

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 

 

Óraszám: heti 0,5 óra 
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Kapcsolódó területek Témakörök 

Kommunikáció,  kritikai 

gondolkodás 

Vizsgaszituációk jellemzői 

Vizsgaszituáció és személy 

Szóbeli vizsgaszituációk gyakorlása, szerepjátékok 

Összesen: 15,5 óra 

 
 

Asztalosimari CAD program és technológiája gyakorlata 

A helyi tantárgyi modul célja, a modern tervezőprogramok alkalmazásának fejlesztése. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: kreativitás, arányérzék, pontosság, tervezési készség 

Óraszám: heti 2 óra 

 

11. évfolyamon 

Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Autocad 

Inventor 

Solid edge 

Corell draw 

 

Szakrajzok elkészítése digitális formátumban. 

Cad és Cam alapjainak ismerete. 

2D és 3D rajzok szerkesztése. 

Éves óraszám: 62 óra 
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4.2 Karosszérialakatos szakma 4 0716 19 11 

Kapcsolódó ágazati alapoktatás: Specializált gép- és járműgyártás 
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4.2.2 A szabad sáv felhasználása 
 
A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 
(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 
helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 
időkeretet (szabad sáv). 
 
9. évfolyam – 1 óra/hét > 36 óra 
 

Műszaki készségek alapozása 
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9. évfolyamon 

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 

 

Óraszám heti 1óra 

 

Kapcsolódási területek Témakörök 

Matematika 

Természetismeret 

Szakmai ismeretek 

Algebra, Számtan: 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

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. 



84 

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

god@god.piarista.hu • god.piarista.hu 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb). 

Éves óraszám: 36 óra 

 
10. évfolyam – 2,5 óra/hét > 90 óra 
 

Szerelés és javítás, javítási technológiák  

A helyi tantárgyi modul célja, hogy hogy a tantervben nem szereplő, javítási technológiákat 
megismerjék, elsajátítsák, gyakorolják a tanulók. 

Fejlesztendő területek: Szabálykövetés, céltudatosság, önállóság, jó problémafelismerő, 
problémaelemző és megoldástervező képesség. 

Óraszám: 2,5 óra 
 

10. évfolyamon 

Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Karosszériajavítás a 
gyakorlatban: 
hibafajták 
(keletkezésük) 
Fényezés nélküli 
horpadás-javítási 
technológiák. 

 

Karosszéria elemek anyagai (acél, alumínium, műanyag). 
Horpadás javítás eszközei, segédeszközei. ‒ hibamegállapítás ‒ 
javítási technológia kiválasztása ‒ előkészítési munkák ‒ javítás ‒ 
utómunkálatok  
 

Éves óraszám: 90 óra 

 
 
 
11. évfolyam – 3 óra óra/hét > 93 óra 
 
 

11. évfolyam 

Szakvizsga felkészítő  

A helyi tantárgyi modul célja, hogy a tanulók felkészüljenek a vizsgahelyzetekre, szereplési 

feladatokra, ahol szakmai elképzeléseiket, véleményüket kell bemutatni, azokat tényekkel, érvekkel 
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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 

 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Kapcsolódó területek Témakörök 

Kommunikáció,  kritikai 

gondolkodás 

Vizsgaszituációk jellemzői 

Vizsgaszituáció és személy 

Szóbeli vizsgaszituációk gyakorlása, szerepjátékok 

Éves óraszám: 16 óra 

 

Szerelés, javítás és karbantartás 

A helyi tantárgyi modul célja, hogy az autójavításhoz (a karosszéria javításához) kapcsolódó egyéb 

javítási és karbantartási technológiákat megismerjék, elsajátítsák, gyakorolják. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: szabálykövetés, céltudatosság, önállóság, jó problémafelismerő, 

problémaelemző és megoldástervező képesség 

 

Óraszám: 2,5 óra 

11. évfolyamon 

Kapcsolódó témakörök Témakörök 
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Üzemlátogatás 

 

Gumiszerelési ismeretek 

 

 

 

Autókarbantartási ismeretek 

 

Ismeretek szerzése a termelés világából. 

 

Gumik szerkezeti felépítése, mintázatok, jelölések céljai. 

Gumiszerelő gépek használata. Gumi centírozó gépek 

használata. Defektjavítás. 

 

Motorszerviz: folyadékszintek ellenőrzése (ablakmosó, 

hűtőfolyadék, motorolaj, fékolaj, szervó-olaj. Folyadékok 

cseréje. 

Futóműszervíz: futómű geometria, sérülések, javítások, 

beállítások. Fékszerviz: hibajelenségek, Javítások. 

Éves óraszám: 77 óra  

 

 

4.3 Épület- és szerkezetlakatos szakma 4 0732 10 03 

Kapcsolódó ágazati alapoktatás: Gépészet 
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4.3.1 A szabad sáv felhasználása 
 
A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 
(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 
helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 
időkeretet (szabad sáv). 
 
9. évfolyam – 1 óra/hét > 36 óra 
 

Műszaki készségek alapozása 
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9. évfolyamon 

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 

 

Óraszám heti 1óra 

 

Kapcsolódási területek Témakörök 

Matematika 

Természetismeret 

Szakmai ismeretek 

Algebra, Számtan: 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

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. 
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Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb). 

Éves óraszám: 36 óra 

 
 
10. évfolyam – 4,5 óra/hét > 140 óra 
 

Díszműkovácsolás gyakorlata  

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 Témakörök 

Szakmai ismeretek, 

művészettörténeti 

ismeretek 

Díszműkovácsolás történetének megismerése 

Kovácsolás szerszámainak áttekintése 

Zömítés, nyújtás 

Hidegen nyújtás 

Kovácsolt munkadarab felületkezelési eljárásai, melegen szegecselés, 

hasítás, vágás 

Tausírozás bemutatása 

Meleg alakító kovácsolás, nyújtás, zömítés 

Hidegen nyújtás 

Edzés 

Visszaeresztés 

Meleg alakító kovácsolás bund anyag készítése 

Bund húzás 
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Hasítás, kerek lyukasztás, fűzés 

Hasítás, haránt négyzetes lyukasztás, fűzés 

Kovács hegesztés 

Kovácsolt munkadarab felületkezelési eljárásai 

Kovácsolás segédanyagainak bemutatása 

 

Éves óraszám: 140 óra 

 
 
 
 
 
 
11. évfolyam – 3 óra óra/hét > 93 óra 
 
 

11. évfolyam 

Szakvizsga felkészítő  

A helyi tantárgyi modul célja, hogy a tanulók felkészüljenek a vizsgahelyzetekre, szereplési 

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 

 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Kapcsolódó területek Témakörök 
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Kommunikáció,  kritikai 

gondolkodás 

Vizsgaszituációk jellemzői 

Vizsgaszituáció és személy 

Szóbeli vizsgaszituációk gyakorlása, szerepjátékok 

Éves óraszám: 16 óra 

 
 
 

11. évfolyam 

Gépi forgácsolás 

A helyi tantárgyi modul célja A nagygépes forgácsolási technológiák alapjainak megismerése és 

alkalmazása 

 

 

Fejlesztendő területek: Precizitás, fegyelem, dokumentációs információk megértése, alkalmazása 

 

 

Óraszám: heti: 2,5 óra 

 

 

Kapcsolódó témakörök Témakörök 

számítási ismeretek 

anyagismeret 

mérési ismeretek 

technológiai ismeretek 

műszaki dokumentáció 

 

• hagyományos eljárások 

• különleges eljárások 

• szerszámismeret 

• számítási ismeretek elmélete és gyakorlata. 
 

Éves óraszám: 77 óra 
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4.4. Ács szakma 4 0732 08 01 

Kapcsolódó ágazati alapoktatás: Építőipari ágazati alapoktatás 
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4.4.1 A szabad sáv felhasználása 
 
A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 
(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 
helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 
időkeretet (szabad sáv). 
 
9. évfolyam – 1 óra/hét > 36 óra 
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Műszaki készségek alapozása 

9. évfolyamon 

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 

 

Óraszám: heti 1óra 

 

Kapcsolódási területek Témakörök 

Matematika 

Természetismeret 

Szakmai ismeretek 

Algebra, Számtan: 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

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 
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(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb). 

Éves óraszám: 36 óra 

 
10. évfolyam – 2,5 óra/hét > 90 óra 
 

Hagyományos zsaluzat modellezés 

A helyi tantárgyi modul célja, hogy fejlesszük a térlátást, emellet olyan szerkezet kialakítási feladatok 

elvégzése, melyet a valóságban nem tudnak elkészíteni. Lehetőséget biztosít arra, hogy a szakmai 

törzsanyag mellet olyan zsaluzási megoldásokkal gyakorolhassanak, melyek a már meglévő tudásukat 

kreatív feladatok elvégzésére használja fel. A szabványos megoldások mellett, lehetőséget teremt az 

egyéni szakmai ötletek megvalósítására.   

 

 

Fejlesztendő területek: önállóság, csoportos munkavégzés, kreativitás, esztétikai érzék  

 

Óraszám: heti 2,5 óra 

 

10. évfolyamon 

Kapcsolódó területek Témakörök 

Szakmai ismeretek, 

Zsaluzatok, Ábrázolási 

ismeretek, Szakszámitás 

Bevezetés a modellezés alapjaiba ( felhasznált eszközök, anyagok ). 

Egyszerűbb kicsinyített modellek készítése.  

Épületrészek modellezése. 

Összetett zsalu modellezése. 

Éves óraszám: 90 óra 

 
11. évfolyam – 3,5 óra óra/hét > 108,5 óra 
 
 

Modellezés 

A helyi tantárgyi modul célja, hogy fejlesszük a térlátást e mellett olyan szerkezetkialakítási 



97 

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

god@god.piarista.hu • god.piarista.hu 

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 

 

Óraszám: heti 3 óra 

 

11. évfolyamon 

Kapcsolódó ismeretek Témakörök 

Szakmai ismeretek, 

ábrázolási ismeretek 

Bevezetés a modellezés alapjaiba (felhasznált eszközök, anyagok 

megismerése) 

Egyszerűbb kicsinytett modellek készítése 

Épülettömegek modellezése 

Épületszerkezetek modellezése 

Összetett ácsszerkezetek modellezése 

Esztétika az ácsszerkezetekben (a kialakítandó ácsszerkezetek díszített 

megformálásának módjai) 

Díszítő elemek kialakítása oszlopok, könyökfák, díszítőrácsok kialakítása 

Éves óraszám: 93 óra 

 

11. évfolyam 

Szakvizsga felkészítő  

A helyi tantárgyi modul célja, hogy a tanulók felkészüljenek a vizsgahelyzetekre, szereplési 

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. 
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A tantárgy által fejlesztendő kompetenciák: rendszerező képesség, gyakorlatias feladatértelmezés, 

stresszhelyzetek kezelése, kritikai képesség, beleérző képesség 

 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Kapcsolódó területek Témakörök 

Kommunikáció,  kritikai 

gondolkodás 

Vizsgaszituációk jellemzői 

Vizsgaszituáció és személy 

Szóbeli vizsgaszituációk gyakorlása, szerepjátékok 

Éves óraszám: 15,5 óra 

 
 

4.5 Kárpitos szakma 4 0723 08 03 

Kapcsolódó ágazati alapoktatás: Fa – és bútoripari ágazati alapoktatás 
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4.5.1 A szabad sáv felhasználása 
 
A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 
(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 
helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 
időkeretet (szabad sáv). 
 
 
9. évfolyam – 1 óra/hét > 36 óra 
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Műszaki készségek alapozása 

9. évfolyamon 

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 

 

Óraszám heti 1óra 

 

Kapcsolódási területek Témakörök 

Matematika 

Természetismeret 

Szakmai ismeretek 

Algebra, Számtan: 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

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 
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(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb). 

Éves óraszám: 36 óra 

 
10. évfolyam – 5 óra/hét > 180 óra 
 
 

Intarziakészítés gyakorlata 

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 

 

Óraszám: heti 3 óra 

 

10. évfolyamon 

Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Szakmai ismeretek, 

művészettörténeti és 

rajzi ismeretek 

Pirográf technika alapjai 

Intarziakészítés technikája 

Esztergálás technikája 

Pirográf technika  

Intarziakészítés technikája 

Esztergálás technikája 

Éves óraszám: 108 óra 

 
 

Tervező programok használata 

A helyi tantárgyi modul célja a modern tervezőprogramok megismerése, s annak alapfokú 

alkalmazása. 
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Fejlesztendő kompetenciák:  

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

10. évfolyamon 

Kapcsolódó területek Témakörök 

Autocad 

Inventor 

Solid edge 

Corell draw 

 

Szakrajzok elkészítése digitális formátumban. 

Cad és Cam alapjainak ismerete. 

2D és 3D rajzok szerkesztése. 

Éves óraszám: 72 óra 

 
 
 
11. évfolyam – 2,5 óra/hét > 77,5 óra 
 

Asztalosimari CAD program és technológiája gyakorlata 

A helyi tantárgyi modul célja, a modern tervezőprogramok alkalmazásának fejlesztése. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: kreativitás, arányérzék, pontosság, tervezési készség 

Óraszám: heti 2 óra 

 

11. évfolyamon 

Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Autocad 

Inventor 

Solid edge 

Szakrajzok elkészítése digitális formátumban. 

Cad és Cam alapjainak ismerete. 

2D és 3D rajzok szerkesztése. 
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Corell draw 

 

Éves óraszám: 62 óra 

 
 
 

  

Szakvizsga felkészítő  

A helyi tantárgyi modul célja, hogy a tanulók felkészüljenek a vizsgahelyzetekre, szereplési 

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 

 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Kapcsolódó területek Témakörök 

Kommunikáció,  kritikai 

gondolkodás 

Vizsgaszituációk jellemzői 

Vizsgaszituáció és személy 

Szóbeli vizsgaszituációk gyakorlása, szerepjátékok 

Összesen: 15,5 óra 

 
 
 

4.6 Kőműves szakma 4 0732 06 08 

Kapcsolódó ágazati alapoktatás: Építőipari ágazati alapoktatás 



104 

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

god@god.piarista.hu • god.piarista.hu 
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4.6.1 A szabad sáv felhasználása 
 
A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 
(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 
helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 
időkeretet (szabad sáv). 
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9. évfolyam – 1 óra/hét > 36 óra 
 

Műszaki készségek alapozása 

9. évfolyamon 

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 

 

Óraszám heti 1óra 

 

Kapcsolódási területek Témakörök 

Matematika 

Természetismeret 

Szakmai ismeretek 

Algebra, Számtan: 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

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. 
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Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb). 

Éves óraszám: 36 óra 

 

10. évfolyam – 2,5 óra óra/hét > 90 óra 
 
 

Modellezés 

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 

 

Óraszám: heti: heti 2,5 óra 

 

10. évfolyamon 

Kapcsolódó ismeretek Témakörök 

Szakmai ismeretek, 

ábrázolási ismeretek 

Bevezetés a modellezés alapjaiba (felhasznált eszközök, anyagok 

megismerése) 

Egyszerűbb kicsinytett modellek készítése 

Épülettömegek modellezése 

Épületszerkezetek modellezése 

Összetett ácsszerkezetek modellezése 

Esztétika az ácsszerkezetekben (a kialakítandó ácsszerkezetek díszített 

megformálásának módjai) 

Díszítő elemek kialakítása oszlopok, könyökfák, díszítőrácsok kialakítása 
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Éves óraszám: 90 óra 

 
11. évfolyam – 2 óra/hét > 62 óra 
 
 

,,Mester,,képzés  

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 

 

11. évfolyamon 

Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Szakmai ismeretek, 

informatikai ismeretek 

Rajzolvasási feladatok kiviteli rajzokról és számítási feladatok elvégzése, 

rajzok alapján 

- földszinti alaprajzok 
- metszetek 
- áthidalók jelölése 
- födémterv értelmezése 
- burkolási tervek 

 

Céges termékbemutatók  (Porotherm, Mapei, Hilti, Schiedel, Leier) 

Éves óraszám: 46,5 óra 

 

 

 

Szakvizsga felkészítő  

A helyi tantárgyi modul célja, hogy a tanulók felkészüljenek a vizsgahelyzetekre, szereplési 

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, 
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csoportmunka, önálló munka. 

 

A tantárgy által fejlesztendő kompetenciák: rendszerező képesség, gyakorlatias feladatértelmezés, 

stresszhelyzetek kezelése, kritikai képesség, beleérző képesség 

 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Kapcsolódó területek Témakörök 

Kommunikáció,  kritikai 

gondolkodás 

Vizsgaszituációk jellemzői 

Vizsgaszituáció és személy 

Szóbeli vizsgaszituációk gyakorlása, szerepjátékok 

Összesen: 15,5 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Hegesztő 4 0715 10 08 

Kapcsolódó ágazati alapoktatás: Gépészet 
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4.7.1 A szabad sáv felhasználása 
 
A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 
(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 
helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 
időkeretet (szabad sáv). 
 
 
9. évfolyam – 1 óra/hét > 36 óra 
 

Műszaki készségek alapozása 

9. évfolyamon 

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 

 

Óraszám heti 1óra 

 

Kapcsolódási területek Témakörök 
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Matematika 

Természetismeret 

Szakmai ismeretek 

Algebra, Számtan: 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

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: 36 óra 

 
 
10. évfolyam – 5 óra/hét > 180 óra 
 
 

Díszműkovácsolás gyakorlata  

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

 

10. évfolyamon 

Kapcsolódó területek Témakörök 

Szakmai ismeretek, 

művészettörténeti 

ismeretek 

Díszműkovácsolás történetének megismerése 

Kovácsolás szerszámainak áttekintése 

Zömítés, nyújtás 

Hidegen nyújtás 

Kovácsolt munkadarab felületkezelési eljárásai, melegen szegecselés, 

hasítás, vágás 

Tausírozás bemutatása 

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: 180 óra 

 
11. évfolyam – 3 óra/hét > 93 óra 
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Szakvizsga felkészítő  

A helyi tantárgyi modul célja, hogy a tanulók felkészüljenek a vizsgahelyzetekre, szereplési 

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 

 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Kapcsolódó területek Témakörök 

Kommunikáció, kritikai 

gondolkodás 

Vizsgaszituációk jellemzői 

Vizsgaszituáció és személy 

Szóbeli vizsgaszituációk gyakorlása, szerepjátékok 

Összesen: 15,5 óra 

 
 

11. évfolyam 

Gépi forgácsolás 

A helyi tantárgyi modul célja: A nagygépes forgácsolási technológiák alapjainak megismerése és 

alkalmazása 

 

Fejlesztendő kompetenciák: Precizitás, fegyelem, dokumentációs információk megértése, 

alkalmazása 

 

Óraszám: heti 2,5 óra 
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Kapcsolódó témakörök Témakörök 

számítási ismeretek 

anyagismeret 

mérési ismeretek 

technológiai ismeretek 

műszaki dokumentáció 

 

• hagyományos eljárások 

• különleges eljárások 

• szerszámismeret 

• számítási ismeretek elmélete és gyakorlata. 
 

Éves óraszám: 77,5 óra 

 

 

4.8 Fémszerkezetfelület-bevonó 4 0715 19 03 

Kapcsolódó ágazati alapoktatás: Specializált gép- és járműgyártás 
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4.8.1 A szabad sáv felhasználása 
 
A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 
(II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző intézmény által a 
helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra szabadon felhasználható 
időkeretet (szabad sáv). 
 
 
9. évfolyam – 1 óra/hét > 36 óra 
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Műszaki készségek alapozása 

9. évfolyamon 

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 

 

Óraszám heti 1óra 

 

Kapcsolódási területek Témakörök 

Matematika 

Természetismeret 

Szakmai ismeretek 

Algebra, Számtan: 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

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 
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(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb). 

Éves óraszám: 36 óra 

 
10. évfolyam – 3 óra óra/hét > 108 óra 
 
 

Szerelés és javítás, javítási technológiák tantárgy 

A helyi tantárgyi modul célja, hogy hogy a tantervben nem szereplő, javítási technológiákat 
megismerjék, elsajátítsák, gyakorolják a tanulók. 

Fejlesztendő területek: Szabálykövetés, céltudatosság, önállóság, jó problémafelismerő, 
problémaelemző és megoldástervező képesség. 

Óraszám: 3 óra 
 

10. évfolyamon 

Kapcsolódó témakörök Témakörök 

Karosszériajavítás a 
gyakorlatban: 
hibafajták 
(keletkezésük) 
Fényezés nélküli 
horpadás-javítási 
technológiák. 

 

Karosszéria elemek anyagai (acél, alumínium, műanyag). 
Horpadás javítás eszközei, segédeszközei. ‒ hibamegállapítás ‒ 
javítási technológia kiválasztása ‒ előkészítési munkák ‒ javítás ‒ 
utómunkálatok  
 

Éves óraszám: 108 óra 

 
 
 
 
 
11. évfolyam – 2,5 óra/hét > 77,5 óra 
 

  

Szakvizsga felkészítő  

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 

 

Óraszám: heti 0,5 óra 

 

Kapcsolódó területek Témakörök 

Kommunikáció, kritikai 

gondolkodás 

Vizsgaszituációk jellemzői 

Vizsgaszituáció és személy 

Szóbeli vizsgaszituációk gyakorlása, szerepjátékok 

Összesen: 15,5 óra 

 
 

Extra karosszérialakatos feladatok 

A helyi tantárgyi modul célja, hogy speciális szakmai tevékenységeket gyakorolhassanak és 

mélyülhessenek el bennük. 

 

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

 

Óraszám: heti 2 óra 

 

10. évfolyamon 

Kapcsolódó témakörök Témakörök 
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Szakmai ismeretek Ragasztott autóüvegek ki és beszerelése 

Lemezhibák javítása különböző eljárásokkal (Fényezés eltávolításával ill. 

eltávolítása nélküli eljárások) 

Üzemlátogatás 

Éves óraszám: 62 óra 

 
 
 

4.9 A képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 
gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő 
formái  
 
Alapelvek: 

• Értékelési rendszerünkben kiemelkedő szerepe van a személyre szabott, tanulást támogató, 
fejlesztő jellegű értékelésének. Jellege korrigáló, segítő, és orientáló. 

• Az értékelés középpontjában a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori, interaktív módon 
történő értékelése áll, melynek célja a tanulási célok meghatározása és a tanítás azokhoz 
igazítása. 

• A tanulást támogató értékelés tanév eleji diagnosztikus mérés eredményeire épül. 

• A kiemelkedő teljesítmények egész közösség előtti külön is értékelésre kerülnek. 

• A tanulási folyamatot minden tanuló esetében egyéni fejlődési terv segíti. 

• Minden tanulóval a tanár-team egy tagja segítő kapcsolatot alakít és tart fenn. 

• A heti teamüléseken rendszeresen reflektálnak a tanulók helyzetéről, fejlődéséről az 
osztályfőnökök, a segítő párok és alakítanak ki közös támogatási formákat.  

• Az oktatók közlik a félévi és tanév végi minősítés szempontjait (tantárgyi tudás, tantárgyhoz 
való viszony, két értékelés közötti fejlődés, visszaesés, tanórai aktivitás, együttműködés 
projektfeladatokban). 

• A tanév végi osztályzat az egész tanévi tanulói teljesítményt értékelje, tükrözze. 
 

Diagnosztikus értékelés: 

• A kilencedik évfolyam elején sor kerül egy diagnosztikus mérésre három fókusszal 
(matematika, szövegértés, életpálya), mely alapján készülnek az egyéni fejlődési tervek. 

• A segítőpár hosszabb beszélgetése, helyzetfeltárása tanulóval, illetve a szülővel. 
 
Fejlesztő értékelés: 

• Az egyénileg vagy közösen végzett tanulói tevékenységet tudatos, rendszeres, szóbeli 
szöveges, fejlesztő értékelés, reflexió követi, melynek része a tanulói önreflexió is. 

• A szóbeli számonkérés az egyes témakörök kapcsolódására, összefüggések kimutatására 
alkalmas. Ebben az esetben a hagyományos értékelés mellett, részletes szöveges fejlesztő 
értékelést is alkalmazunk. 

• Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását a tanműhelyi, illetve a gyakorlati képzőhelyen 
szervezett foglalkozásokon lehet elmélyíteni. Az értékelésnél az oktatónak figyelembe kell 
venni, hogy 

o a tanulók alkalmazni tudják-e a rendelkezésükre álló információkból, a megoldáshoz 
szükségeset,  

o felismerik-e a feladat elvégzéséhez szükséges konkrét lépéseket. 
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• Segítőpár egyéni beszélgetése a diákkal: 
o a tanulók tanulásához, a műhelyekben végzett tevékenységéhez, attitűdjéhez fűzött 

részletes megjegyzések, észrevételek, reflexiók, 
o a diákok tanulásával kapcsolatban módszertani útbaigazítást adnak. 

 
Szummatív értékelés: 

• Az ágazati alapképzéshez és a szakirányú képzéshez kapcsolódó tantárgyak esetében a 
félévi/év végi osztályzatát a gyakorlati képzés szervezője (iskola vagy duális képzőhely) 
állapítja meg. 

• Ezen a területen az ellenőrzés, értékelés, mérés írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből állhat. 
Az írásbeli felmérés alapvetően feladatlappal történik, ahol követelmény a pontos és 
szabatos fogalom meghatározás. A tanulók teljesítményét az oktatók a központi vizsgákhoz 
hasonlóan százalékos, illetve az ötfokozatú skála használatával, értékelik. 

 
Kimeneti követelmények: 

• Az adott évfolyam adott tantárgyában előre meghatározzuk az elégséges szintet, azaz 
a követelmény minimumot. 

• A számonkérés formája a képzési területen lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati, illetve ezek 
ötvözetei. A szaktanárok közlik a tanulókkal az osztályzatra történő számonkérés formáit, a 
minimális szóbeli feleletek, valamint a minimális írásbeli feleletek számát. 

• A témazáró, összegző dolgozatok anyagát, követelményszintjét a szakmai team közösen 
dolgozza ki, az osztályozott tevékenységek követelményeit előre közöljük a tanulókkal. 

 

5. Egészségfejlesztési program 

5.1 A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A teljes körű egészségfejlesztési program a „Gödi Jelenlét” részeként működő iskola teljes közössége 

életminőségének, életfeltételeinek, egészségi állapotának, jóllétének szinten tartását, fejlesztését 

szolgálja; egy olyan komplex rendszer, amely az iskola közösségének aktív részvételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy alapfeladat rendszeres működtetését jelenti a 

nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplők ésszerű bevonásával: 

• egészséges táplálkozásra való igény kialakítása, megvalósítása (lehetőleg a helyi, valamint 

piarista kötődésű termelők és szolgáltatók bevonásával); 

• mindennapi testnevelés/testedzés/mozgás biztosítása minden tanulónak és a „Gödi Jelenlét” 

teljes közössége számára. A mozgáskultúra fejlesztésének beépítése a mindennapi életbe - 

tartásjavító torna, relaxáció és tánc alkalmazásával. 

• a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel, valamint a művészetek, reflexiók-önreflexiók és más mentálhigiénés 

szemléletű személyiségfejlesztő módszerek alkalmazásával; 

• környezeti-, médiatudatossági-, fogyasztóvédelmi-, balesetvédelmi- és családi életre nevelést 

is magában foglaló egészségfejlesztési témák megjelenítésével az oktatási-nevelési 

folyamatban. 
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5.1.1 Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában 

• Az egészség, a jóllét fogalma 

• A környezetünk egészsége 

• Az egészséget befolyásoló tényezők 

• A jó egészségi állapot megőrzése 

• A betegség fogalma 

• A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

• A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

• Balesetek, baleset-megelőzés 

• A lelki egészség 

• A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs 

• A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

játékszenvedély, internet- és tv-függés) 

• A média egészséget meghatározó szerepe 

• Fogyasztóvédelem 

• Iskola-egészségügy igénybevétele 

5.1.2 A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása 

A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik. A 

szaktanárok, a szakoktatók és az osztályfőnökök, a diákönkormányzat és más, alkalmanként felálló 

munkacsoportok a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik a program megvalósulását. A 

megvalósítás során a folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, ellenőrizzük és értékeljük a 

megfogalmazott módszerek, értékek mentén. 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:  

• minden évben egy alkalommal az egészségfejlesztéssel kapcsolatos bemutatót szervezünk a 

tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Vöröskereszt vagy a Rotary-

klubbevonásával, 

• évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

(„Egészséghét”/projektnap/témanap) eseményt szervezünk a diákjaink számára. 

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója 

felelős. 
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5.1.3 A program megvalósulásának ellenőrzése, értékelése 

 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek 

A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységek reményeink szerint 

beépülnek a diákok magatartásformái sorába. A pedagógusok a tanulók közt élve érzékelik a 

folyamat fejlődését, és megerősítik a helyes viselkedésmintákat.  

Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés 

A tananyaghoz kapcsolódóan, a tanmenetekben rögzített elsajátítandó ismeretek mérhetőek. Részei 

a tanulási folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az 

életvitelszerűen rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.  

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés 

A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési folyamat 

előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Célunk, hogy az 

átadott ismeretek, a megtapasztalt egészségnevelési elemek beépüljenek a diák és a családja napi 

életviteli kultúrájába, annak szerves részévé váljanak. Ezek a programok akár egészséges verseny 

keretében is megvalósíthatók, így az eredmények követhetőek. 

Visszacsatolás 

A programok és az egész tanév során elért eredmények reális feltérképezése és értékelése adja a 

következő tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismeretek fejlődnek, a diákok tudása 

elmélyül. Az iskola és a tanárok éves munkatervet az előző időszak elemzése alapján készítik.  

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén 

mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul 

szolgál az egyéni- és a közösségfejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében. Célunk az 

egészségileg hátrányos helyzet megszüntetése, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos 

fejlesztése, a fizikai munka napi szintű végzéséhez szükséges szint elérésére, megtartására. 

A tanulók fizikai képességének mérésére egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható 

teszteket használunk. Ennek alapját a „Netfitt” országos mérési rendszere képezi. 

5.2 Egészségnevelési elvek 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden 

tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a 

nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 

tevékenységekben. 

E területen is kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók 

ismereteinek, képességeinek és viselkedésének fejlesztésére hivatott.  
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Az egészséges életmódra nevelést a kritikus életfordulókon (serdülőkor, ifjúkor) fokozottabban 

szükséges megerősíteni. Ebből kiindulva a középiskola nevelési folyamatában nélkülözhetetlen − az 

alapvető értékek mellett – a testi-lelki-szociális egészség közvetítése, az élet egészségvédelme. 

Közösségünk ebben jelentős szerepet szán –belső kisközösségein kívül-, a szülőknek, a családnak, az 

ifjúságvédő-, a civil közösségeknek, a sport- és egyéb egyesületeknek.  

Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll az erkölcsi 

értékekkel, magatartással. Ezért fontos része az egészségnevelési programnak az is, hogy segítsen a 

diákokban és közösségünk minden tagjában kialakítani olyan készségeket, amelyek lehetővé teszik 

saját magatartásuk kedvező irányú befolyásolását. 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a diákokat, és az intézmény valamennyi tagját 

 

• az egészséges életvitel kialakításához, 

• a helyes értékrend felépítéséhez, 

• az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

• az életmóddal kapcsolatos (biológiai-pszichés) tennivalók elsajátításához, 

• a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

• az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez. 

Mindezt úgy, hogy legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség, mint érték 

tudatosításában. Ezek birtokában a fiatalok válhatnak egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás kialakítására. 

Az egészségfejlesztési program esetében különösen nagy szerepe van a folyamatkövetésnek és az 

elemzéseknek. 

5.3 Az egészségnevelés fő jellemzői 

• az egészség megtartása, fokozása, 

• az egészség visszaszerzésére irányuló és a személyiség formálását elősegítő tevékenység. 

 

5.4 Az egészségnevelés céljai 

• az egészségkulturáltság emelése, 

• olyan kompetenciák kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzásegítenek a kapcsolatos 

ismeretek-tudás tényleges hasznosításához, 

• a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges 

életmód kialakításában és megtartásában, 
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• az életvezetési képességek fejlesztése, 

• a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért, 

• a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

• a környezeti- és egészségtudatosság erősítése, 

• a mindennapi testedzés megvalósítása, illetve az arra való belső igény kialakítása a 

diákokban, 

• az egészségnevelés kiterjesztése mentálhigiénés szemléletre 

 

5.5 Az egészségnevelés területei 

• Egészségmegőrzés; a helyes életmód kialakítása. 

• Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség. 

• Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében. 

• Öltözködéskultúra. 

• Higiénia, tisztálkodás. 

• Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedélybetegségek és 

függőségek) megelőzése. 

• Ésszerű napirend kialakítása. 

• Szűrővizsgálatok. 

5.6 Az iskolai egészségvédelem főbb feladatai 

• Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés 

környezet kölcsönhatásának törvényeit. 

• Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet 

megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, neveljen azok megtartására. 

• Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiénia követelményeit. 

• Szorgalmazza a testmozgás, az aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét. 

• Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetekhez megoldásokat), a stresszhelyzetek 

megelőzésére és feloldására, a konfliktusok kezelésére. 

• Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek 

megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat. 

• Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének módját. 
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• Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és 

lehetőségeit. 

• Adjon gyakorlati javaslatokat, az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők, 

balesetveszélyek elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az 

elsősegélynyújtás elemi tennivalóit. 

• Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. 

5.7 Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei 

5.7.1 Életviteli feladatok 

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik, meghatározó tényező az 

egészség iránti igényre nevelés. Ez a fogalom jól kapcsolódik a piarista identitáselemek közül a 

társadalom megújításához és a család bevonásához. Az egészségfejlesztéshez kapcsolódó életviteli 

feladatok megvalósítását az előbbi három elem összehangolásával gondoljuk hatékonynak. 

 

5.7.2 Tanórai feladatok - kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés 

• Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelésóra, biológiaóra, 

önismeret foglalkozás, hittan foglalkozás, természetismeret óra. Iskolánkban kiemelt 

jelentőségűnek tartjuk az önismeret foglalkozásokat, ahol a helyi tanterv tartalmazza az 

egészséges életmóddal kapcsolatos attitűdök, problémák, a prevenció és a lehetséges 

megoldás területét. 

• Egészségprojektek – egész iskolát, illetve az orientációs szakasz diákjait érintő komplex 

projektek. 

• A szakmai elméleti- és gyakorlati tárgyakhoz kapcsolódó, azokba beépített ismeretek 

átadása-külső szakemberek bevonásával. 

• Általános- és/vagy specifikus mentálhigiénés, prevenciós foglalkozások tanóra keretben. 

 

5.7.3 Tanórán kívüli feladatok, foglalkozások 

• délutáni szabadidős és sportfoglalkozások, 

• sportprogramok,  

• adott témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, 

csoportfoglalkozások, projektek 

• egészségnap,  
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• sportrendezvények, kulturális programok –kiemelten a helyi, valamint a piarista 

szervezésűek, 

• kirándulások, erdei iskolák, túrák,  

• együttműködés sportegyesületekkel. 

5.7.4 A mindennapi testedzés megvalósítása 

• testnevelés órákon, 

• a kollégiumi- és délutáni sportfoglalkozások, versenyek keretében, 

• szabadidőben, rendszeres sportfoglalkozások keretében, 

• diáksport egyesület működtetésével, egyedi együttműködési megállapodás alapján, 

• egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási 

részvételét, 

• sportversenyek, sportnapok lebonyolítása, 

• a diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe. 

5.7.5 Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők 

Belső (iskolai) résztvevők: 

• az intézményvezető és/vagy megbízottja, 

• az iskolaorvos, védőnő, 

• az iskolapszichológus, 

• a mentorok, 

• a testnevelő szaktanárok, 

• a kollégiumi nevelőtanárok, 

• a diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

• az ifjúságvédelmi felelős 

 

A külső hálózatos kapcsolataink (pl. Segítő Háló, Piarista Iskolák, Öregdiákok Köre, SOTE-

mentálhigiénés intézet, Ráckeresztúri Rehabilitációs Intézet, Rotary) jó lehetőséget biztosítanak az 

egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, valamint a különböző szervezetek, szakemberek, szakértők 

bevonására. 

5.8 Az egészségnevelés tartalma az iskolánkban 

• önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,  
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• a rendszeres testmozgás egészségmegőrzésében való szerepének a felismerése,  

• az értékek ismerete,  

• az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,  

• a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat,  

• a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben,  

• a személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete, 

• a tanulás és a tanulás technikái,  

• az idővel való gazdálkodás szerepe,  

• a rizikóvállalás határai,  

• a szenvedélybetegségek elkerülése,  

• a tanulási környezet alakítása,  

• a természethez való pozitív viszony,  

• az egészséges környezet jelentősége,  

• a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás,  

• a szexuális nevelés, a családtervezés alapjai,  

• az AIDS-prevenció,  

• a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat),  

• a testi higiénia,  

• környezettudatosság, a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés),  

• a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás),  

• az egyénileg kialakított mozgásprogram fontossága az egészségmegőrzésben,  

• a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok és megoldások fontossága a kiegyensúlyozott testi-

lelki fejlődésben és az interperszonális kapcsolatokban. 

Célunk az, hogy megtanítsuk a diákjainkat arra, hogy törődjenek magukkal, fejlesszék magukban 

a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon örömnélküli kötelességgé mindennapi 

munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és 

elfogadással éljenek együtt másokkal, így élhetnek teljes életet. 

5.9 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

5.9.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja 
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• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát, 

• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

• ismerjék fel a vészhelyzeteket a napi életvitelben és a szakmájukhoz kapcsolódóan a 

munkaszituációkban, 

• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit, 

• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat működésével; sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt 

hívni.  

5.9.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok 

• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és-

jártassággal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén, 

• a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit, 

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében – 

foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

5.9.3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

• az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel, 

• tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe, 

• támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási továbbképzésen.  

5.9.4 Az elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyi beépülése 

• Természetismeret: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex 

újraélesztés.  

• Szakmai gyakorlati tárgyak: vágások ás ütések okozta sérülések, mérgezések, vegyszer okozta 

sérülések, égési sérülések, forrázás, szénmonoxid mérgezés. 

• Fizika: égési sérülések, forrázás. 

• Testnevelés: magasból esés.  

 

 
 

 
 


