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Az iskola rövid bemutatása 

„A Táncsics az életre készít.” 

- beiskolázási jelmondatunk 

A Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma Veszprém megye székhelyén, Veszprém városában található. Az intézmény címe: 8200 

Veszprém, Eötvös Károly utca 1. 

Veszprém a Közép-Dunántúli régióban található. A „királynék városa” a Séd-patakot övező 

dombokon és völgyekben terül el. Három kistáj találkozásánál: északról és északnyugatról a Bakony 

hegyvonulata, délről a Balaton-felvidék, keletről pedig a Mezőföld E három tájegység, amely 

nagymértékben befolyásolja a város gazdasági tevékenységeit segítő szolgáltatások, a műszaki 

szolgáltatások, a közlekedés, a turisztika, az oktatási és egészségügyi ágazatok jelentőségét. 

Iskolánk 1883-ban kezdte meg az akkor még iparostanoncok oktatását Veszprémben a régi 

Városháza emeletén. Azonban hamar kinőtte az épületet, így 1912-től egy új épületben (a későbbi 

Zeneiskola épületében) működött tovább. Iskolánk 1955. február 06-tól viseli a Táncsics Mihály nevet. 

A tanulók létszáma folyamatosan gyarapodott, a fiókiskolákkal együtt hamarosan elérte az 1400 főt. A 

létszámbővülés ismét felvetette a bővítés szükségességét. 1960-1961 között a Jutasi úton (mai 

helyén) épült meg az ún. építős iskola 4 tanteremmel és egy 100 fős kollégiummal.  

1968-ban az Óvári Ferenc utcai épületünket elcseréltük az Ének-Zenei Általános Iskola 

Eötvös utcai épületével, így az intézmény minden szakmáját egy helyen oktathatták tovább. Az utóbbi 

két évtized alatt is nagyméretű fejlesztések sora valósult meg. Az iskola régi sportpályáján felépült a 

tornacsarnok, megtörtént főépületek homlokzati szigetelése, az „A” épületre alacsony hajlásszögű tető 

került, a külső nyílászárókat műanyagra cseréltük, az „A” épület folyosóinak modernizálása a mai 

napig folyamatban van. Ezek mind a tanulók munkájának bevonásával készült. 

Iskolánk intézményegységei között szerepel: a Tanműhely és a Kollégium. A Tanműhely a 

főépületektől kb. 4 km távolságban a város szélén, a Házgyári úton található. Helyi járatos 

autóbusszal jól megközelíthető. Itt folyik a szakközépiskolai osztályok kilencedik és a szakgimnáziumi 

osztályok kilencedik – tizenharmadik osztályának gyakorlati képzése. 

 

                            1. ábra Az iskola Jutasi úti épülete 
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A Kollégium az iskola „B” épültével összeépített épület. A közelsége miatt nagyon népszerű az 

ott lakó diákok számára, sokszor a férőhelyek száma kevésnek is bizonyul. 2017 szeptemberében 

indított sport szakgimnáziumi osztályokba az ország egész területéről jelentkeztek tanulók, ami 

szükségessé tette a kollégium hétvégi nyitvatartásit is. A kollégiumban az idei évben 62 tanulót tudtak 

elhelyezni, ami a férőhelyek 100 %-át jelenti. 

Az iskola tanulói létszáma az 1990-es években közel 1600 fő volt. A tanulólétszám folyamatos 

csökkenése az elmúlt években megállt. Jelenleg 562 tanulója van az iskolának, melyből 72 fő esti 

felnőttoktatásban vesz részt.  

 

 

2. ábra Az iskola nappali tagozatos tanulóinak létszáma 2006-2019. 

(a KIR-STAT adatok alapján, a 2019. évi adat becslés) 

 

Iskolánk szakképzési arculata eléggé változatos. Az oktatott szakmacsoportok 
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A szakközépiskolai képzésben a tanulók három év alatt szakmát szerezhetnek és két év 

ráépüléssel lehetőségük van érettségi bizonyítvány megszerzésére. A szakgimnáziumi első négy 

évfolyamán a tanulók érettségi bizonyítványt szerezhetnek, melynek része a szakmai érettségi vizsga. 

Ezek mellett rész-szakképesítést tehetnek az érettségivel egy időben. Az egyéb szolgáltatás, az 

építészet, a faipar és az elektrotechnika-elektronika ágazatokban érettségi bizonyítványt szerzők a 

technikusképzésben folytathatják tanulmányaikat. 

A szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzéstípusok mellett 12. évfolyamon iskolánkban 

megtalálható a kifutó ágazati szakközépiskola az egyéb szolgáltatás, az építészet, a faipar, az 

elektrotechnika-elektronika és a rendészet, honvédelem és közszolgálat ágazatokban. 

Intézményünk beiskolázási körzete elsősorban Veszprém város és Veszprém megye, de a 

sport szakgimnázium elindításával elmondható, hogy az egész ország területére kiterjed. Képzéseink 

jellegéből adódóan tanulólétszámunk csupán harmada, 183 fő lány. 

A hozzánk jelentkező diákok képességei, neveltségi szintje, szociális helyzete nagyon 

különböző. Érdemjegyek tekintetében az elégtelentől a kitűnőig minden előfordul. Elmondható, hogy a 

szakgimnáziumi osztályokba jobb-, míg a szakközépiskolai osztályokba gyengébb képességű 

gyerekek jelentkeznek. A szakközépiskolai tanulók nagyrészt szerény anyagi helyzetű családokból 

érkeznek hozzánk. Az ő segítésük kiemelt feladatunk mind tanulás, mind a szocializáció terén. 

Tantestületünket 81 fő pedagógus alkotja, melyből 33 fő közismeretet oktató tanár, 39 fő 

szakmai tárgyakat oktató tanár, és 9 fő kollégiumi nevelőtanár. A tantestület életkorát tekintve 

változatos. A pedagógusok legnagyobb része középkorú, de jelentős számmal vannak nyugdíj előtt 

álló kollégák. Nagyon ritka a pályakezdő tanár, különösen a szakmai tantárgyakat oktató 

pedagógusok között. A lefedetlen óraszámok egy – egy szakterületen nem adnak ki egy teljes állást, 

így a hiányt óraadó tanárok alkalmazásával igyekszik megoldani az iskola vezetése.  

A tantestületünk közösségépítés céljából kirándulásokat szervez tanévenként egyszer-

kétszer. Decemberben karácsonyi, júniusban pedagógus napi házi ünnepségen vesz részt a tanári 

kar. Pedagógusnapi ünnepségünkön adjuk át a törzsgárda okleveleket és elismeréseket a kiemelkedő 

munkát végzettek részére.  

Az iskola igazgatójának munkáját három igazgatóhelyettes, egy tanműhelyvezető és egy 

kollégiumvezető segíti. Szakmai kérdésekben, döntésekben a tantestület tagjaiból kialakított kilenc 

munkaközösség is segítséget nyújt. 

Iskolánk épületei, tantermei, kollégium szobái, vizesblokkjai folyamatosan újulnak meg, a 

fejlesztéseknek köszönhetően a kor színvonalának megfelelnek. A tanulók érdeklődésének felkeltése 

érdekében a folyosók és a tantermek falain tablók, képek, szemléltető eszközök vannak elhelyezve, 

melyek az oktatásban is segítséget nyújtanak. 

Az iskolai oktatásban nagy szerepe van a könyvtárnak. 

Könyvtárunk megfelelő mennyiségű nyomtatott és digitális 

tudásanyaggal rendelkezik. Azok a tanulók, akik meglévő 

tudásukat szeretnék kiegészíteni, a szakos kolléga segítségével a 

megfelelő irodalom kiválasztásával a könyvtárban megtehetik. 
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Iskolánkban fontos szerepe van a hagyományok ápolásának. Nemzeti ünnepek mellett az 

iskolánk névadójáról, Táncsics Mihályról a tanévenként megrendezett „Táncsics-napok” keretében 

emlékezünk meg. Ezen a napon osztályok közötti vetélkedő mellett tanulóink kulturális műsort adnak 

elő, ezzel a programmal kapcsolódunk az évenkénti Alma Mater városi rendezvénysorozatához. Az 

ehhez kapcsolódó Rajz- és termékkiállításon mutathatják meg tanulóink elkészített remekeiket, 

melyekből a legjobbakat az iskola vezetése jutalmazza. 

Szakmai munkaközösségek szakmai napokat tartanak, amelyen nagy cégek előadói tartanak 

elméleti és gyakorlati bemutatókat tanulóink számára. Ezeken az előadásokon az adott terület modern 

eszközei, anyagai és technológiái kerülnek bemutatásra. 

A tanév folyamán az iskola életével kapcsolatos jelentős eseményeinek, tanulmányi-, 

kulturális- és sport eredményeinek, tanulói írásainak, beszámolóinak, osztályok fényképeinek 

regisztrálására évenként „Digitális évkönyvet” jelentetünk meg. 

 

 

   3. ábra Az iskola B és K épülete a Kollégiummal 
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2. Második esély definiálása  

A hátrányos helyzet, az iskolai kudarc, az iskolaelhagyás régóta aktuális téma. A 

szakképzésből lemorzsolódó, illetve a munkaerő-piaci követelményeknek meg nem felelő végzettségű 

fiatalok számára új tanulási és szakképzési lehetőségeket kell nyújtani. 

 

2.1. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók  

A Köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv.) 2015. január 1-től bevezette a „lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanuló” fogalmát. 

Az Nkt. 4.§ 37. pontja szerint: „lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott 

tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti, vagy a megelőző tanévi 

átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű 

pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.”
1
 

Sajnos hosszú ideje tapasztalható, hogy az általános iskolákban elindul a leszakadás, 

hiányzik sok esetben a pályaorientáció. A diákok gyakran valós választás nélkül jönnek a 

szakképzésbe tanulni. A tanulásban a kudarcélmények és a tanulmányi sikertelenség már az 

általános iskolában kezdődik. 

 

 

4. ábra Lemorzsolódással fenyegetett tanulók száma az egyes megyékben a 2017/2018-as tanév 
 I. és II. félévében

2
 (Oktatási Hivatal adatai alapján) 

 
 
 

                                                             
1 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV –letöltés: 2019.04.24. 
 
2 Oktatási Hivatal  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV
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2.2. Szakképzésben jelentkező problémák  

 
A szakképzésbe belépő tanulóknál tapasztalható problémák kihívást jelentenek a pedagógusok 

számára: 

a) A középfokú iskolarendszer hierarchiája nem a szakképzést részesíti elsődleges 

továbbtanulási célpontnak. A legnépszerűbb iskolatípus középfokon a gimnázium, majd a 

szakgimnázium és a sort a szakközépiskola zárja. Ebből adódóan a kétkezi, elsősorban fizikai 

munkát igénylő szakma tanulására (iskolánkban pl: a kőműves) kevés diák jelentkezik, a 

tanulócsoportok létszámhiány miatt elindulni sem tudnak. 

b) Sok esetben hiányzik a pályaorientáció
3
, a fiatalok gyakran valós választás nélkül jönnek a 

szakképzésbe tanulni. Többször szembesülünk azzal, hogy 9. évfolyamban pályaorientációt 

kell végeznünk, megalapozva ezzel azt a szakmaválasztást, amely mellett már döntöttek a 

diákok. 

c) A kívánatosnál kisebb arányú a szakképzésben tanulók száma, ami szakterületenként igen 

eltérő mértéket mutat. 
4
 Képzési kínálatunkat tekintve népszerű szakok a szépészeti és sport 

szakgimnázium, az asztalos, vagy a villanyszerelő szakma. Sajnos olyan területek is vannak, 

ahol évről-évre csökkenő jelentkezéseket tapasztalunk – pl: rendészeti szakgimnázium, 

építészet szakmacsoport szakképesítései (kőműves; ács; festő, mázoló, tapétázó) a 

szakközépiskolai képzésben.  

d) Évről évre növekszik a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók aránya. A csökkenő gyereklétszámmal egyidejűleg növekszik a 

szociálisan hátrányos helyzetűek aránya. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását 

segítő, és egyéni haladást biztosító módszerek, programok alkalmazása szükségszerű 

szakemberekkel – fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, iskolapszichológus együttműködve. 

e) Az általános iskolából érkezett tanulók jelentős százalékánál hiányoznak az alapkészségek, a 

képességek. A tanuláshoz szükséges ismeretek hiányosságai: 

 olvasási és szövegértési képesség, 

 gyenge helyesírás és íráskészség, 

 gyenge számolási készség, 

 matematikai alapműveletek elvégzésében tapasztalható bizonytalanság, 

 hiányos szókincs, 

 gyenge írásbeli és szóbeli kifejezőképesség, 

 felfogóképesség, a logikai összefüggések megértésében való járatlanság,  

 rövid ideig tartó figyelem, figyelemzavar. 

                                                             
3
 https://ehr-tananyag.bmkszf.hu/SZAKKEPZES_40_20190311.pdf 18.o.  

- letöltés: 2019.04.25. 
4
 https://ehr-tananyag.bmkszf.hu/SZAKKEPZES_40_20190311.pdf 17.o.  

- letöltés: 2019.04.25. 

https://ehr-tananyag.bmkszf.hu/SZAKKEPZES_40_20190311.pdf
https://ehr-tananyag.bmkszf.hu/SZAKKEPZES_40_20190311.pdf%2017.o
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            A szakma tanításához nélkülözhetetlen, hogy az alapkészségekben, képességekben 

megmutatkozó hiányosságokat pótoljuk. 

f) A motiváció alapvető hiánya a tanuláshoz és a munkához, a tárgyak iránti érdektelenség. 

Esetenként a tanulók kulturálisan ingerszegény környezetből érkeznek. Egy szakma 

elsajátításkor a keletkezett „terméknek” eladhatónak kell lennie. Ennek elérése érdekében a 

diákok tanulási motívumait:  

 megismerési vágy,  

 felfedezési vágy,  

 alkotásvágy,  

 tanulási teljesítményvágy fejleszteni szükséges. 

g) A magatartásbeli problémák megnehezítik a tanóra zavartalan lebonyolítását, a fegyelmezési 

feladatok többletmunkát jelentenek a pedagógusok számára. 

h) Gyakoriak hiányzások az elméleti és a gyakorlati órák vonatkozásában (igazolt és igazolatlan 

egyaránt). 

i) A tanulók önértékelés az általános iskolai kudarcok miatt sokszor negatív. Nem ismerik a 

sikerélményt, pesszimizmus jellemzi őket. 

j) Sokan önbizalom hiányosak, motiválatlanok, érzelmi elhanyagoltak. 

k) Hiányzik a szülői támogatás, az otthon nyújtotta biztonságérzet. 

 

„A foglalkoztathatóság alacsony szintjének az oka a munkaadók szerint bizonyos kompetenciahiány. 

Mégpedig csak viszonylag kis mértékben a szakmai kompetenciák hiánya a probléma, sokkal inkább 

az alapkészségeké, a kulcskompetenciáké, amelyek fejlesztésében az oktatási rendszerek rendre 

rosszul teljesítenek.”
5
   

Az alapképességek és készségek hiányának pótlása égető feladat. A hátránykompenzáció, 

vagyis az általános iskolában el nem sajátított alapkészségek megtanítása nélkül nem lehetséges a 

szakképzés „hivatalos” célját, a szakmaszerzést biztosítani. 

 

2.3. Második esély program célja 

 

Második esély programunk célja: a leszakadók iskolai végzettséghez, szakmai képzettséghez 

juttatása. 

A lemorzsolódás csökkentése érdekében a középfokú végzettségű szakemberek képzésében kiemelt 

iskolai feladatunk: 

 a pályaválasztás, ill. szakmaválasztás megalapozása, 

                                                             
5
 „Last in first out” jelenség. In: Martonfi György: Elhanyagolt kompetenciák?  

(A felmérés és a tanulmány az Európai Unió által támogatott,  
A/91-es számú, „Második Esély” című EQUAL program, azon belül a „Soft Skills – Key to Employment 
in Europe” nemzetközi partneri együttműködés keretében készült.)  - letöltés: 2019.04.24. 
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 a szakmacsoportonkénti szakmai ismeretek tanulásának előkészítése, 

 a szakmai elméleti ismeretek megtanítása, 

 valamint a szakmai gyakorlati ismeretek megtanítása. 

 

2.4.  Második esély érvényesítése iskolánkban 

 

A tanulói lemorzsolódás elkerülése, csökkentése érdekében tanulóink számára új tanulási és 

szakképzési lehetőséget biztosítunk, amelyek módjai: 

 

a) szakgimnáziumból szakközépiskolába átmenet 

 

Abban az estben, ha a szakgimnázium bármely évfolyamában a diák az év végén nem teljesíti 

az évfolyam követelményeit, és nem szeretné tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytatni, 

van lehetőség arra, hogy szakközépiskolába járjon. A szakközépiskolai képzést a 9. évfolyamon kell 

kezdenie, mert nem egyeznek a szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés moduljai, azonos 

szakmacsoport esetén sem.   

Lehetősége van a szakgimnáziumba járó tanulónak az érettségi vizsga megszerzését követően 

szakközépiskolai osztályba jelentkezni, és nappali rendszerben tanulmányait folytatni, ha a tanuló az 

utolsó tanévben legfeljebb a 25. életévét tölti be. 

 

b) osztályismétlés 

 

Az osztályismétlés ugyanannak az évfolyamnak (osztály, szakma) az ismételt látogatása. 

Abban az esetben kerül sor osztályismétlésre, ha a tanuló háromnál több tárgyból nem éri el a tovább 

haladáshoz szükséges szintet, vagy ha a javítóvizsgán vagy az osztályozó vizsgán nem felel meg, 

azon nem jelenik meg, vagy azt félbehagyja.  

A szakképzésben részt vevő tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való 

igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes 

gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja.  

Ha a tanuló nem teljesítette a tanév követelményeit és tanköteles, akkor a tanévet köteles 

megismételni, ha nem tanköteles a tanuló, akkor az évfolyam megismétlését kérheti. Kérvényének 

elbírálására az intézmény igazgatója jogosult. 

 

c) tagozat/szakmaváltás 

 

Abban az estben, ha a szakközépiskola bármely 

évfolyamában a diák az év végén nem teljesíti az évfolyam 
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követelményeit, és nem szeretné tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytatni, van lehetőség 

arra, hogy szakmát váltson. Tanulmányait a 9. évfolyamon akkor kezdheti meg, ha az intézmény 

igazgatója hozzájárul a szakmaváltáshoz, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton megfelel. 

Nappali rendszerű oktatásban szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal rendelkező diákok 

tanulmányaikat nem folytathatják újabb szakközépiskolai osztályban.  

 

d) iskolaváltás azonos képzésen belül 

 

Az iskolaváltás mögött több ok is meghúzódhat, így költözés, válás, illetve nem ritkán személyes okok. 

Amennyiben év közben iskolaváltása válik szükségessé, kiskorú tanuló esetén a szülővel felkeresik a 

befogadó intézményt. A befogadó iskolában az igazgatóval történő egyeztetést követően sor kerül az 

átvétel módjának és idejének pontos meghatározására.  A befogadó iskola ezek figyelembevételével 

kiállítja a befogadó nyilatkozatot, az átadó iskola számára, ahol ennek a nyilatkozatnak a beérkezése 

és a tanuló leszámolása után kiveszik a tanulói létszámból. Az átadó intézményben kapott 

dokumentumok birtokában jogosult a tanuló beiratkozni az új, befogadó intézménybe. 

 

e) iskolaváltás más képzési területre 

 

Ha egy tanuló másik intézményben, másik képzésben szeretné tanulmányait folytatni, akkor az 

előzőekben leírtak alapján kell eljárni. Mivel a képzés moduljai nem azonosak az addig tanultakkal, 

ezért a képzést a 9. évfolyamon tudja csak elkezdeni. Tanköteles tanulók esetében az átvétel 

időpontja a szorgalmi időszakon kívüli beiratkozás napja. 
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3. Második esély program leírása  

 

3.1.  Második esély program pedagógiai feladatai 

 

A jó szakember képzés alapja a készségek, képességek, jártasságok egységének a 

megvalósítása. Szakképző intézményként elsődleges feladatunk a közismereti tantárgyak tanításán, 

az érettségire való felkészítésen túl a magas színvonalú szakmai képzés megvalósítása a szakmai 

tantárgyak óraszámain belül, a kerettantervi előírásnak megfelelően. 

 

 

5. ábra Kerettantervi óraszámok az iskola Pedagógiai programja alapján
6
 

 

A lemorzsolódás megakadályozása érdekében kiemelt szaktanári feladatunk: 

 

 Felzárkóztatás keretében alapkészségek pótlása (alapkompetenciák híján új tananyag 

elsajátítása, a munkaerő-piaci követelményeknek való megfelelés aligha lehetséges). 

 A tanulók motiválása a tanulásra. 

 A tanulók érdeklődésének felkeltése a szakmai tantárgyak iránt. 

 Szocializációs hiányok csökkentése. 

 A tanulók támogatása a magatartási és beilleszkedési 

konfliktusok megoldásában. 

                                                             
6
 VSZC Táncsics Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  

Pedagógiai programja alapján 
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 Korábban szerzett iskolai kudarcok kezelése. 

Ezek megvalósítása magában foglalja: 

a) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

b) közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

c) a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni bánásmódjának megvalósulását biztosító, valamint a 

tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő feladatokat, 

d) a szociális hátrányokat enyhítését segítő pedagógiai tevékenységeket. 

a) személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

„A személyiség az egyén lelki életének sajátos összjellege; a külső és belső tényezők 

kölcsönhatásának eredményeként kialakult tulajdonságok integrációja, összerendezett egysége, 

amelyek a társadalmi viszonyokhoz való állandó alkalmazkodás során tevékenységben nyilvánulnak 

meg, és ebben alakulnak és fejlődnek.”
7
 

 

6. ábra A személyiség funkcionális modellje
8
 

 
A kognitív kompetencia, vagyis az értelem kiművelése során fejleszthető területek: 

 a tanulási motívumok: 

 megismerési vágy fejlesztése: kíváncsiság, érdeklődés felkeltése 

 felfedezési vágy fejlesztése: késztetés a megfigyelésre, amelyhez szempontokat kell 

adni, azokat pedig elemezni szükséges 

 alkotásvágy fejlesztése 

                                                             
7
 https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/pszichologiai-szocialpszichologiai-

alapismeretek/az-erett-szemelyiseg-jellemzoi/a-szemelyiseg-fogalma –letöltés: 2019.04.24. 
8
 Nagy József: A személyiség alaprendszere - Iskolakultúra 9.sz (2001) 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/pszichologiai-
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 tanulási teljesítményvágy optimalizálása: tanulási elismerésvágy, tanulási 

kötelességtudat fejlesztése, tanulási igényszint növelése 

 Mindezek együttesen segítik elő a tanulás gyakorlati értékének szerepét, a tanulási szándék 

és az önfejlesztés igényét. 

 

 a kognitív képességek: 

 a kognitív rutin munkáltató módszerekkel fejleszthető, ilyenek: a felismerés, 

gondolatképzés, összevonás, összehasonlítás, azonosítás, besorolás, belátás, elemi 

kombinálás, tapasztalati következtetések 

 a megismerés: megfigyeléssel, értelmezéssel, értékeléssel, bizonyítással 

 a kognitív kommunikáció: ábraolvasás és ábrázolás, beszéd és beszédértés, írás, 

olvasás, formalizált kommunikáció (számítógép) 

 gondolkodás: viszonyítás, általánosítás, problémamegoldás 

 

A szociális kompetencia, a segítő életmódra nevelés során fejleszthető területek: 

 az egyéni szociális értékrend fejlesztése: 

 a szociális hajlamok: kötődés, rangsorképzés (fontos, hogy teljesítmény legyen 

benne), csoportképzés (a bandázás elkerülése érdekében), birtoklás (megszerzés és 

megtartás módjának tudatosítása), párképzés, szexualitás, családi lét és utódnevelés 

(családmodellek ismertetése) 

 szociális attitűdök és meggyőződések: elfogadás és elutasítás  

 szociális képességrendszer fejlesztése: 

 szociális komponens készletek gyarapodásának segítése: szokások, minták, szociális 

ismeretek 

 a szociális kommunikáció fejlesztése: érzelmi kommunikáció, szóbeli szociális 

kommunikáció, metakommunikáció 

 szociális érdekérvényesítés fejlesztése: segítőképesség, együttműködés, 

vezetésképesség, versengés képesség (fair-play) 

 

A személyes kompetencia, az egészséges és kulturált életmódra nevelés fejleszthető területei: 

 személyes motívumok fejlesztése: 

 önkiszolgáló motívumok: biológiai szükségletek -, komfort szükségletek-, 

mozgásszükségletek -, élményszükségletek szocializálása 

 önvédelmi motívumok: egészségvédelem, identitásvédelem 

 szuverenitás motívumai: szabadságvágy 

(öltözködés, frizura jó ízlést ne sértse), 

önállósulási és öntevékenységi vágy 

 önértékelési motívumok: önbecsülés, önbizalom, 

ambíció 
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 személyes képességek fejlesztése: 

 önkiszolgálási képességek: testi-, önellátási-, befogadó-,  

önkifejező képességek 

 önvédelmi képességek: egészségvédelem, identitás  

védelem 

 önreflektív képességek: önértékelés, önmegismerés, önfejlesztés 

 

Speciális kompetenciák, amelyek a szakmai képzés során kapnak hangsúlyt 

 alkotóképesség fejlesztése 

 tehetséggondozás
9
 

 

A szakképzésben a szakma tanítása során az alkalmazott módszereket jelentősen meghatározza: 

 egy-egy szakma gyakorlata,  

 a speciális ismeretek,  

 a képzési célok,  

 az elérendő kompetenciák komplex rendszere. 

 

A szakmódszertan az egyes szakmák szakmai ismereteire épül, felhasználja a szakma tudományát. A 

szakmai módszertanban a módszerek gyakorisága, fontossági sorrendje, aránya állandóan változik. A 

szaktantárgyak tanítása során kiemelt célként kell kezeljük: az ismeretet, a megértést, az alkalmazást, 

az analízist-szintézist(a technikák, technológiák részleteinek külön, pontos megfigyelése), a pszicho 

motoros képességek fejlesztését. 

 

b) közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A közösség életteret biztosít tagjainak, segíti az egyéneket a feladatok megoldásában, 

biztosítja a normák és a magatartásmódok szocializációját, segíti a kölcsönös támogatás 

érvényesülését. 

 

A közösségfejlesztés biztosítja, az egyén kiteljesedését, a hátrányainak a megszüntetését, az 

esélyeinek a növelését. A közösségfejlesztés során a tanulók megtanulják: 

 felismerni a szükségleteiket, értékeiket,  

 feltárni a lehetőségeiket, 

 megfogalmazni a céljaikat, 

 megkeresni a megoldásokat. 

 

                                                             
9 Báthory Zoltán Tanítás és tanulás, Tankönyvkiadó, Budapest 1985 
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A közösségfejlesztés folyamatának lényege az együttnevelés során, hogy a szükségletekből 

kiindulva, alulról szerveződve a hagyományok őrzésére építve segítse az egyén fejlődését, 

képességeinek kibontakoztatását olyan módon, hogy azok egyéni lehetőségeinek  

maximumára jussanak el. 

 

Személyiség és közösség 

formálása közvetlen 

módszerekkel 

Beidegzés közvetlen 

módszerei 

 magatartási elvárások 

meghatározása és 

gyakoroltatása 

 gyakoroltatás 

 segítségadás 

 ellenőrzés 

 ösztönzés 

Magatartási-tevékenységi 

modellek közvetítésének 

módszerei 

 elbeszélés 

 tények és jelenségek 

bemutatása 

 személyes példaadás 

Tudatosítás közvetlen 

módszerei 

 előadás, magyarázat, 

beszélgetés 

 tanulók önálló elemző 

munkája 

 

Személyiség és közösség 

formálása közvetett 

módszerekkel 

Beidegzés közvetett 

módszerei 

 közösségi tevékenység 

megszervezése 

 hagyományok 

kialakítása 

Magatartási-tevékenységi 

modellek közvetítésének 

indirekt módszerei 

 a pedagógus 

személyes részvétele 

a közösségi 

tevékenységben 

 pozitív egyéni és 

csoportos minták 

kiemelése a közösség 

életéből 

 

Tudatosítás közvetett 

módszerei 

 közvetlen felvilágosítás 

 vita 
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7. ábra Nemzeti összetartozás projektnap
10

 

 

c) a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni bánásmódjának megvalósulását biztosító, 

valamint a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő feladatok 

 

A hatékony tanulási módok alkalmazása szükségszerű a felzárkóztatásban, mert a diákok 

közötti különbségek nagyok és nehezen kezelhetők. A tanulói motiváció nehezen tartható fenn és 

folyamatosan csökken. Döntő többségben hagyományos módszerekkel történik még mindig a tanítás, 

a megtanítandó ismeretek mennyisége ugyanakkor növekszik, de a módszerek alacsony hatásfokúak. 

Szükséges feladatok: 

 a biztonságos alapkészségek kialakítása, fejlesztése, 

 a szociális készségek fejlesztése, 

 az egyéni adottságoknak megfelelő optimális fejlesztési lehetőségek, 

 a saját tanulásért való felelősség kialakítása, 

 az önálló tanulási készségek fejlesztése. 

 

A megvalósításhoz gyermekközpontúság, szemlélet és attitűdváltás szükséges. A pedagógusnak 

ismerethordozóból ismeretközlővé kell válnia. Ehhez a tanításközpontúság helyett a változatos 

tanulásszervezési módok alkalmazására kell törekedni. A differenciálás a tanulók egyéni 

sajátosságaira tekintettel lévő fejlesztés lehetőségeinek és 

feltételeinek biztosítása az oktatás által. 

                                                             
10 https://www.vehir.hu/cikk/40804-rendhagyo-megemlekezes-a-tancsicsban 

-a-nemzeti-osszetartozas-napjan –letöltés: 2019.04.25. 

https://www.vehir.hu/cikk/40804-rendhagyo-megemlekezes-a-tancsicsban


 
GINOP-6.2.3-17-2017-00001 

,,A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési 
intézményrendszerének átfogó fejlesztése” 

 

 17  

d) a szociális hátrányokat enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek 

 

Hátrányos helyzetűek körébe tartoznak azok, akik: problémás magatartásúak; tanulásban 

akadályozottak; szociálisan inadaptáltak; szociokultúrálisan megfosztottak; testi, érzelmi, értelmi 

fogyatékosak; szegények, leszakadók, deviánsok csoportjába tartozók.  

 

 

8. ábra Szociokulturális hátrány elemei
11

  

 
A hátrányos helyzet a tanuló életében kellemetlen következményekkel jár. Az egyén a szükségleteit 

nem tudja kielégíteni, nem tudja optimálisan fejleszteni a képességeit, adottságait. A közösségbe való 

beilleszkedése esélytelen, a sikerélmények hiányoznak az életéből. Életvezetési, tanulási nehézségek 

lépnek fel, megjelennek az önértékelési zavarok, deviánssá válik. 

 

A szociális hátrányok enyhíthetők: 

 a tanuláshoz való pozitív viszony kialakításával, 

 hatékony tanulásszervezési módok megválasztásával, 

 a szociális készségek fejlesztésével, 

 differenciálással, 

 a társadalomba való integrálódási esély megalapozásával, 

 a kötelességtudat fejlesztésével, 

 az emberi munka értékteremtő szerepének 

megbecsülésével, 

                                                             
11

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/03_david_04_15/922htrnyos 
_helyzet_tanulk_a_kznevelsben.html - letöltés: 2019.04.25. 

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/03_david_04_15/922htrnyos
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 testi egészség iránti igény felkeltésével, megismertetésével és tudatosításával.
12

 

 

3.2.  Második esély program módszereinek leírása 

 
a) Meleg, nyitott iskolai légkör biztosítása 

 

Az iskolai egészségnevelés, egészségfejlesztés hatékonysága, sikeressége szempontjából 

meghatározó jelentősége van annak, hogy milyen az iskola belső világa, a nevelési, tanulási 

környezet. A tanuláshoz való pozitív viszony kialakításához elengedhetetlen a meleg, nyitott iskolai 

légkör biztosítása. Iskolánk kiváló adottságokkal rendelkezik, megyeszékhelyen, központi részen 

fekszik. Az oktató-nevelő munkához a tárgyi és technikai feltételek jónak mondhatóak, amelyet a 

rendezett iskolai környezet támogat (pl: korszerű iskolabútorok, aktív táblák, projektorok, laptopok, 

korszerű taneszközök). Az elmúlt évek folyamatos fejlesztéseinek eredményeként a tavalyi évben 

megújult az iskola elektromos hálózata, a kollégium épületgépészeti rendszere, folyamatos épület 

karbantartási munkákkal szépülnek a közösségi tereink. Az idei tanév eddigi utolsó iskolai projektje a 

hulladékhasznosítás keretében az asztalos tanulóink által elkészített raklapbútorok, amelyek a b 

épületünk aulájában kerültek elhelyezésre. Az iskolavezetés minden lehetőséggel él, hogy az iskolai 

környezet folyamatosan szépüljön, fejlődjön. 

 

 

9. ábra Raklapbútor berendezések és készítőik a 9. osztályos asztalos tanulók
13

 

                                                             
12

 Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák-különbségek Tankönyvkiadó, 
 Budapest, 1992. 
13

 https://www.vehir.hu/cikk/42566-az-iskolanak-keszitettek-raklapkanapekat  
-a-tancsicsban – letöltés: 2019.04.25. 

https://www.vehir.hu/cikk/42566-az-iskolanak-keszitettek-raklapkanapekat
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b) Osztályba sorolás mérlegelése, szempontjai  

 

A 8. osztályos jelentkezések véglegesítését követően az iskolavezetés kiemelt figyelmet fordít 

a leendő diákok osztályba rendezésére, a tanulócsoportok kialakítására. A köznevelési törvény előírja 

a szakgimnáziumi és szakközépiskola osztály- és csoportok minimum és maximum létszámát. 

Ezeknek megfelelve, a szakmacsoportok sajátosságait és a tantárgyi tartalmakat szem előtt tartva 

kerül meghatározásra az osztálylétszám, az osztályonkénti szakmacsoportok párosítása, a 

tanulócsoportok számának kialakítása. 

 

c) Tanév eleji bemeneti mérés – tudásszint, attitűd, tanulási stílusok, motiváció 
 

 
A diákok személyiségének megismeréséhez fontos a tudásszintjük, tanulási attitűdjük, 

tanulási stílusok, motivációjuk felmérése. A tantárgyi tudásszintet minden tanév elején a szaktanárok 

mérik fel. A mérési eredmények megmutatják, milyen alapkészség hiányosságokkal rendelkeznek, 

mely tanulók igényelnek felzárkózatást, és kik tehetséggondozást. 

Az osztályfőnökök feladatát képezik a tanuláshoz, motivációhoz kapcsolódó attitűdök 

megismerése, amelynek szinterei az osztályfőnöki órák. A pedagógusok a nevelési folyamat során 

folyamatosan képet alkotnak a tanulókról. Azonban az információk gyűjtéséhez nem elég a tanulók 

órán mutatott viselkedésének megfigyelése, hanem szükséges a mélyebb megismerést lehetővé tevő 

pszichológiai módszerek alkalmazása. A kérdőíves felmérések, személyes beszélgetések alkalmasak 

a számukra ideális nevelési módok, eszközök kiválasztására. 

 

d) Differenciált tanulásirányítás 

 

A differenciálás az oktatás folyamatában a tanítási – tanulási folyamatnak az egyes tanulók 

sajátosságaira tekintettel levő megszervezése a pedagógus részéről.  

 

10. ábra Műemlékfenntartó technikusok projektmunkája 
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Differenciált és nem differenciált tanulásszervezés összehasonlítása 

 

 

Differenciált tanulásszervezés 

 

Nem differenciált tanulásszervezés 

 egyéni képességet vesz figyelembe átlagos képességű tanulót vesz figyelembe 

 középpontban az egyéni szükségletek irányelv a tantervi anyag 

 minden tanulót motivál és aktivizál az osztály csak egy részét aktiválja 

 minden tanuló a feladatvégzéssel 

foglalkozik 
fegyelmezési, magatartási probléma jelentkezik 

 az egyéni teljesítményekről folyamatos a 

visszajelzés 
visszajelzést csak a témakör végén kap a tanuló 

 az egyéni vélemények nyilvánosságra 

kerülnek 
gondolatait csak néhány tanuló fejti ki 

 fejlődik a problémamegoldó képesség a bevésés dominál 

 fejlődik a kommunikációs képesség a kommunikációs helyzetek korlátozottak 

 demokratikus magatartást igényel a 

pedagógustól 
a tanár-diák kapcsolat tekintélyelvű 

 

Differenciálás az iskolai gyakorlatban: 

 

 eltérő képességek szerint szervezett csoportok kialakítása, 

 alkalmi csoportok szervezése teljesítmény alapján, 

 felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások tervezése, 

 a tanulók eltérő képességeihez alkalmazkodó óraszervezés és óravezetés.
14

 

 

 

                                                             
14 Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák-különbségek Tankönyvkiadó,  

Budapest, 1992 
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A tananyag elrendezése 

 kisebb egységekre, témákra bontás 

 eltérő képességű tanulók, eltérő tartalom 

 képességek fejlesztésének mozzanatokra bontása 

eltérő nehézségű feladatokkal 

Felkészülés a tanítási órára 

 a tanulók képességeinek és az elsajátítandó 

ismeretanyag figyelembevétele 

 egyénre szabott tervezés:  

 a célkitűzés és képességek 

figyelembevétele 

 optimális terhelést nyújtó feladatok 

kiválasztásal 

 munkaformák megtervezése 

 segítségnyújtás tervezése 

 szociális készségek figyelembevétele 

 feladatvégzés, önellenőrzés eszközeinek a 

biztosítása 

Csoportképzés 

 feladatok megoldása tükrében, felmérők 

eredményei szerint 

 tanári megfigyelés, tapasztalat alapján 

 tanulók belső motivációjának figyelembevétele 

Új ismeretközlő óra 

 előzetes ismeretek, tudás figyelembevétele 

 gondolkodási eljárások különbözőségének szem 

előtt tartása 

 az ismeretek elsajátításhoz többféle út-és eszköz 

felkínálása 

Gyakorló óra   differenciálás alkalmazása 

Tanulók értékelése 
 szóbeli értékelés: ösztönző, egyénre szabott 

 írásbeli szöveges 

 

e) Differenciált oktatás, differenciáló tananyagok alkalmazása 

 

A differenciálás az egyéni képességek figyelembevételével, az eltérő fejlődési készenléthez 

alkalmazkodó segítségnyújtás. Az önállóság mértékének figyelembevételével az egyéni 

különbségekre alapozott nevelés. A tanulás támogatása a pozitív megerősítés középpontba állításával 

történik. Az osztályalakításnál előnyösek a heterogén osztályok. 

Ez kedvező légkört biztosít a tanulók szocializációjához és teret ad 

a mássággal való együttélésre, a toleranciára.  
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Az iskolai differenciált oktatásban a szaktanárok mellett az SNI tanulókkal gyógypedagógus, a BTM 

tanulókkal fejlesztőpedagógus is foglalkozik. Az együttműködést segíti az iskolapszichológus és az 

osztályfőnök. 

A differenciálást végző pedagógusaink szerepe a folyamatban: 

 az egyéni képesség fejlesztése,  

 a hatékony tanulás szervezése, 

 a segítő magatartás. 

 

Differenciált tananyag-feldolgozás feladatlapos rendszerben 

 

1.szint 

 

 könnyebb  

 egyszerűbb  

 kevesebb információ 

 több kép,  

 szemléltetés  

 játékosabb 

 ha szükséges, nagyobb 

betűméret, akár 

szótagolt formátum 

 

2.szint  

 Az „átlagos” képességű 

tanulóknak szánt 

 az adott didaktikai 

céloknak megfelelő (új 

ismereteket feldolgozó, 

ismétlő, gyakorló, 

rendszerező, 

összefoglaló) feladatlap 

elkészítése 

 frontális munkaforma 

keretei közt ez kerül 

feldolgozásra az egész 

osztály számára 

 

3.szint 

 

 nehezebb 

 bonyolultabb 

 több információ 

 főként 

szöveginformáció 

árnyaltabb, nehezebb 

megfogalmazás 

 

A differenciált oktatást támogatják a jól megválasztott taneszközök, a munkaanyagok bősége, az 

audiovizuális eszközök, oktatóprogramok, és digitális tananyagok alkalmazása. 

 

Iskolánkban működő fejlesztő, felzárkóztató oktatások fajtái: 

 

 Érettségire történő felkészítés plusz órákban 

 Gyógytestnevelés  

 Angol és német korrepetálás 

 Matematika korrepetálás 

 SNI-s, BTM-s diákok fejlesztő foglalkozása  

 Felzárkóztatás hiány-szakképesítésben tanulók számára 

 Szakkörök  
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f) Speciális bánásmódot igénylő tanulók felzárkóztatása, Szabóczky Adolf ösztöndíj 

program 

 

A speciális bánásmódot igénylő tanulókra jellemző: 

 fejlődésmenetük azonos az átlagoséval, de fejlődési ütemük lassúbb 

 nehezen viselik el, hogy nem tudják véghezvinni, amivel a többiek könnyen megbirkóznak 

 kételkednek saját képességükben 

 rövid ideig képesek egy dologra koncentrálni 

 leegyszerűsítik a dolgokat 

 nehezen tudnak általánosítani 

 alapkészségek terén komoly hiányosságaik vannak 

 helytelen munkavégzési szokásaik vannak 

 

Iskolai fejlesztésük megvalósulása: 

kompenzáló oktatás 

 a tananyagot más modalitásokon 

keresztül kell közvetíteni 

 játékos megoldásokat szükséges 

alkalmazni 

 nagy hangsúlyt kell fektetni a 

közvetlen tapasztalatszerzésre 

korrekciós oktatás 

 gyenge oldalak feltérképezés 

 hiányosságok felszámolás 

 a tananyag újratanítása, a 

szokásosnál többszöri gyakorlás 

biztosítása 

módszerek 

 tanítási módszerek gyakori 

váltogatása 

 anyag kis részekre bontása, gyakori 

megerősítés 

 audiovizuális anyagok gyakori 

használata, erősségekre alapozás 

 külön feladatlapok használata 

 tanulópárok szervezése 

 lényegkiemelés, jegyzetelés, 

vázlatírás tanítása 
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Iskolánkban az SNI és a BTM tanulók nevelése-oktatása integráltan folyik. Őket nem pusztán 

felmentjük, ill. mentességeket, könnyítéseket biztosítunk számukra, hanem egyéni fejlesztésben is 

részesülnek. Ez egyénileg, ill. kiscsoportban valósul meg saját foglalkoztatású gyógypedagógus és 

fejlesztő pedagógus bevonásával. 

Mindez az iskolában folyó munkát kedvezően befolyásolja, mert az egyéni fejlesztések sokat 

segítenek, az érintett tanulók jobb eredményeket érnek el, sikerélményhez jutnak. 

 

Szabóczky Adolf ösztöndíj program 

 

A Kormány 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelete szerint: 

 

„1. § (1)   A   Szabóky   Adolf   Szakképzési   Ösztöndíj   (a   továbbiakban:   ösztöndíj)   az   első,   az   

adott   tanévre   vonatkozó   kormányrendeletben  meghatározott  hiány-szakképesítések  körébe  

tartozó  szakképesítésre  felkészítő,  államilag  támogatott  nappali,  iskolai  rendszerű  

szakképzésben  részt  vevő  tanulók  részére,  tanulmányi  eredményük  alapján  nyújtható.” 

A korábbi szakiskolai, jelenleg szakközépiskolai képzésekben hiány-szakképesítésen tanulók 

a szakiskolai ösztöndíj rendelet 2012 megjelenése óta felzárkóztatásban vesznek részt a törvényi 

előírásoknak megfelelően. 

A felzárkóztató oktatás célja, hogy a szakképesítés megszerzéséhez szükséges kompetenciák 

fejlesztése megfelelő szintre javuljon. A felzárkóztatásban résztvevő szaktanárok többsége szakmai 

elméleti, vagy matematika szakos tanár. Szakmai munkájukat a szakmai igazgatóhelyettes koordinálja 

és ellenőrzi. 

 

g) Hatékony tanulásszervezési módok 

 

„A konstruktivista pedagógia gyűjtőfogalom, mely nem módszer, hanem szemlélet. Arra épül, hogy a 

tudást mindenki maga építi fel, és ebben a gondolkodási folyamatban aktívan kell részt vennie, ehhez 

másokkal együtt kell működnie. A leegyszerűsített, leképzett, megszerkesztett tananyag ezt nem tudja 

biztosítani, csak a tapasztalatok és az életszerű helyzetek.”
15

 

A kooperatív munka növeli az abban résztvevők motivációját, a feladat megvalósulásának 

sikerességét, mert minden résztvevő véleménye megjelenik benne. Együttműködésre alapozott 

oktatás.  

Jellemzői: 

 egymást segítő kölcsönösség 

 egymás teljesítményének figyelembevétele 

 együttműködés a feladatmegoldásban 

 megosztott felelősség 

                                                             
15

 http://www.jos.hu/down/9011/00_Ped.pdf - letöltés: 2019.04.27. 

http://www.jos.hu/down/9011/00_Ped.pdf
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 az egyén teljesítménye is fontos 

 szociális ismereteket is közvetlenül tanít. 

Az iskolai lemorzsolódásért nagy részben felelős a diákok szociális kompetencia hiánya.  

A kooperatív oktatás fejlesztő közeg, mely nagyban hozzájárul a diákok iskolai 

sikerességéhez. A tanórákon a hatékony tanulásszervezési módok alkalmazásával az életszerű 

helyzetekben fellelhető valóságos problémákra csoportosan, változatos munkaformákkal és 

módszerekkel keressük a választ. A szakképzésben ez a gyakorlatot nagymértékben támogatja, cél a 

gyakorlatorientáltság. 

 

Tanórákon alkalmazott munkaformák 

 

Egyéni munka 

 

Indirekt, vagy direkt tanári irányítás mellett, önálló ismeretelsajátítás, 

alkalmazás, rendszerezés, rögzítés.  

A munkavégzés módja lehet: 

 azonos feladat, önálló munka 

 rétegmunka 

 individualizált munka 

Az egy tanulóra tervezett, egyéni fejlesztést szolgáló feladattervezést 

nevezzük individualizációnak, amelyet tehetséggondozáskor és 

felzárkóztatáskor alkalmazunk. 

 

 

11. ábra Építészeti szakgimnáziumi diák önálló munkavégzése 
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Páros munka 

 

Két tanuló közös gondolatcsere segítségével jut új ismeretekhez, 

gyakorol, rögzít, rendszerez. 

Típusai: 

 homogén pár: két, hasonló képességű tanuló együttműködő 

tevékenysége 

 heterogén pár: Tanulópár egy jobb és egy gyengébb 

képességű  tanuló közös  tanulása,  ahol a jobb képességű 

diák a tanár szerepében tevékenykedik (tanítva tanulás). 

 

 

12. ábra Szépészeti szakgimnazista tanulók páros munkája 

Csoportmunka 

 

3-6 fő együttesen közös tevékenységgel old meg feladatokat, közös 

produktumot hoz létre. Összetett problémát kell megoldani, ahol a 

feladatmegoldás gyűjtőmunkát, gondolatcserét és munkamegosztást 

igényel. 

 

 

13. ábra Asztalos tanulók csoportmunkában 
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A pedagógusi feladatok jellege a tanítási folyamatban: 

 

 

Szempontok 

 

Kooperatív óra 

 

Felkészülés jellege 

 

A tananyag átnézése, hogyan lehet kooperatívvá tenni:  

 négyfelé osztani 

 milyen részei vannak, amik önállóan feldolgozhatóak 

 szövegek írása 

 eszközök elkészítése (megvétele)  

 a több szálon futó interakciók megtervezése  

 

Felkészülési idő a frontális óránál több 

Az óra kezdete 

 Teremrendezés (ha nem kooperatív tanulásra van a terem 

berendezve)  

 Csoportalakítás, 

 Motiváció: a diákok meglévő tudásának előhívása, 

felelőskártyák kiosztása, felelősök megbeszélése 

Az óra alatti segítés 
 Kiscsoportok segítése 

 egyéni vagy kiscsoportos segítségadás; személyes jellegű 

Leginkább szükséges tanári 

tulajdonságok 

 Jó szervezőkészség  

 Határozottság 

 Az idő pontos mérése és tartása 

 Jó kapcsolatteremtési készség 

 Megosztott figyelem 

 Alkalmazkodó készség a diákok által mondottakhoz 

 Nyitottság 

 Kreativitás – elsősorban a szervezést illetően, és a 

munkáltatásba 

Értékelés 

 A különböző csoportok értékelése 

 egyéni és csoportos értékelési módszerek váltakozása 

 a szociális készségek fejlesztése 
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h) Szakmai napok, szakmai előadások, szakmai bemutatók, üzem-és épületlátogatások 
 

 
Szakmai bemutatókat havi rendszerességgel szervezünk a szakmai elmélet támogatására 

elsősorban szépészet, építészet, faipar területén. Ezeken a bemutatókon az ország piacvezető cégei 

a vendégeink, akik a saját termékeiket, technológiájukat, gépeiket mutatják be a tanulóinknak. 

A Mérnök Kamarával, a Veszprém Megyei Rendőrkapitánysággal együttműködve több szakmai 

rendezvényt szervezünk. 

A Kereskedelmi-és Iparkamara kezdeményezéseihez pl: tanműhely látogatások, szakmák 

bemutatása, Kisinas tábor rendszerint csatlakozunk. 

Az elmúlt tanévtől az általános iskolák pályaválasztási napjait is szervezzük, megmutatva a 

Táncsicsban tanulható szakmák tárházát. 

Rendszerint helyszínt adunk a fenntartónk szakmai rendezvényeihez: pl: fórumok, pályaválasztási 

napok, Oktatási Hivatal rendezvényei. 

 

 

14. ábra Szakmák éjszakája rendezvény 

 
i) Közösségfejlesztés, közösségépítő programok 

 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.  

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő - oktató munka iskolánkban egyrészt a tanárok és 

a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, 

másrészt közvetett módon,  

a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 
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A közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik: 

 

 Osztálykirándulások 

 Szakmai programok, bemutatók 

 Tanulmányi kirándulások 

 Partnerekkel együttműködésben megvalósuló projektek, bemutatók, rendezvények 

 Színház- és múzeumlátogatások 

 Előadások 

 Sportrendezvények 

 Iskolai ünnepségek, megemlékezés 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

 Iskolai könyvtár 

 

j) Kapcsolattartás a családdal 

 

„ A szülőkkel történő kapcsolattartást nagyon fontosnak tekinti a nevelőtestület. Mivel az iskola 

sokrétű képzést folytat, feltétlenül szükséges, hogy az intézmény működésének rendjét a szülők minél 

korábban megismerjék. Az új növendékek és szüleik már a beiratkozáskor megkapják az iskola 

házirendjét, majd a tanév kezdetekor, szeptemberben az iskolavezetés és az osztályfőnökök szülői 

értekezletet tartanak, amelyen tájékoztatást adnak az iskoláról, illetve sor kerül a felmerülő kérdések 

megbeszélésére. Iskolánk honlapján (www.tancsicsveszprem.hu) nyilvánosságra hozza a törvény által 

előír dokumentumokat és  az  iskola  életével  kapcsolatos  valamennyi  közérdekű  és  naprakész 

információt. A szülők tájékoztatásának szokásos formáin túl - ellenőrző, levél, fogadóóra, szülői 

értekezlet, szülői közösség, suli-infó (költségtérítéses) - fontosnak tartjuk a személyes és egyéni 

kapcsolat kialakítását, különösen vonatkozik ez az osztályfőnökök, a tanító tanárok és a szülők 

viszonyára. Mivel a diákok nagy része vidéki, sokuk otthona távol esik az iskolától, ezért a szülőket 

bármikor fogadjuk akár az iskolában, akár a kollégiumban előzetes időpont-egyeztetés után, de 

alkalomszerűen is, ha a helyzet úgy adódik. A szülőket -a fenti okok miatt korlátozott lehetőségek 

ellenére is igyekszünk bevonni az iskola életébe. A szülői közösség elsődleges feladata a jobb 

információ-áramlás segítése, a döntések előkészítése, tapasztalatcsere.  A szülői közösségbe minden 

osztály delegál 2-2 képviselőt, majd a testület maga választja meg tisztségviselőit. A szülők 

véleményét, állásfoglalását fontosnak tartjuk, s figyelembe vesszük. Évente egy, kérésre vagy 

rendkívüli esetben több iskolai szintű SZM értekezletet tartunk.  Ezt a kapcsolattartó pedagógus 

szervezi meg, az értekezletet az iskola igazgatója az SZM elnökkel együtt vezeti. Iskolánkban a 

törvényi előírásoknak megfelelően intézményi tanács működik. 

Tagjai: az önkormányzat, a diákönkormányzat és a nevelőtestület 

delegáltja.”
16

 

                                                             
16

 VSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  
Pedagógiai Programja 25.o 
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k) Mentálhiginiéne - prevenció 

 

A tinédzserkori problémák kezeléséhez kapcsolódik az egészségmegőrzés, a sport, a családalapítás,  

a párkapcsolatok működtetése, a káros szokásokhoz kapcsolódó prevenció kezelése, az önkép és 

önbizalom fejlesztése. 

Az iskolai egészségvédelem prioritásai az alábbiak: 

 egészséges táplálkozás, illetve a táplálkozással összefüggő betegségek megelőzése, 

 drog-és alkohol prevenció, 

 fiatalkori dohányzás csökkentése, 

 a rendszeres testmozgás és sport tevékenység támogatás.
17

 

 

A prevenciós munkában az osztályfőnökök, szaktanárok, testnevelők, az iskolapszichológus, az 

iskolarendőr, az iskolai ápolónő, védőnő és az iskolaorvos működik együtt. 
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4. A program beválásának ellenőrzése 
 

Időpont Tevékenység Felelős 
Bevont 

partnerek 

Ellenőrzést 

végző 

folyamatos 
Meleg, nyitott iskolai légkör 

 kialakítása 
iskolavezetés 

nevelőtestület 

fenntartó 

igazgató 

igazgató-

helyettesek 

augusztus 

 

Tanulók osztályba sorolása, 

tanulócsoportok kialakítása 

igazgató 
igazgató-

helyettesek 
fenntartó 

szeptember Tanév eleji bemeneti mérés 

munka-

közösség 

vezető 

szaktanárok 

osztályfőnökök 

igazgató-

helyettesek 

folyamatos Differenciált tanulásirányítás 

munka-

közösség 

vezető 

munkaközösségi 

tagok 

osztályfőnök 

munka-

közösség 

vezetők 

igazgató-

helyettesek 

folyamatos 

Differenciált oktatás, 

differenciáló tananyagok 

alkalmazása 

munka-

közösség 

vezető 

 

munkaközösségi 

tagok 

osztályfőnök 

munka-

közösség 

vezetők 

igazgató-

helyettesek 

folyamatos 

Felzárkóztatás 

Szabóczky Adolf ösztöndíj 

program 

szakmai 

igazgató-

helyettes 

gyógy- 

pedagógus 

fejlesztő- 

pedagógus,  

szaktanárok 

 

igazgató 

fenntartó 

folyamatos 

Konstruktív pedagógia - 

Hatékony tanulásszervezési 

módok 

 

munka-

közösség 

vezetők 

 

 

 

nevelőtestület 
igazgató-

helyettesek 
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folyamatos 

 

 

Szakmai napok, szakmai 

előadások, szakmai 

bemutatók, üzem-és 

épületlátogatások 

 

 

 

munka-

közösség 

vezetők 

nevelőtestület 

külső partnerek 

igazgató-

helyettesek 

folyamatos 
Közösségfejlesztés, 

közösségépítő programok 

munka-

közösség 

vezetők 

DÖK 

 

osztályfőnökök 

szülők 

külső partnerek 

fenntartó 

igazgató-

helyettesek 

 
folyamatos Kapcsolattartás a családdal osztályfőnök szaktanárok 

igazgató-

helyettesek 

 
 
 
 
 
 
 
 
folyamatos 

Mentálhiginiéne - prevenció 
igazgató-

helyettes 

iskola-

pszichológus 

iskolarendőr 

iskolaorvos 

védőnő 

ápoló 

iskolai szociális 

munkás 

osztályfőnök 

 

 

igazgató-

helyettesek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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5. Kapcsolatrendszer a második esély terv megvalósítása során 

 
 Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 

egymással szoros kapcsolatot tartanak fönn. 

 Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik 

másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési 

kötelezettségük van.  

 

A belső kapcsolattartás rendszeres formái:  

 nevelőtestületi értekezlet  

 alkalmazotti munkaértekezlet 

 egyéb értekezlet 

 munkaközösségi értekezlet 

 különböző megbeszélések 

 

Partnereinkkel való kapcsolattartásra napjaink szinte valamennyi kommunikációs eszközét 

felhasználjuk. Kihasználva a személyes kapcsolat, a levél, a telefon és az internet adta 

lehetőségeket.
18

 

 

A Második esély terv megvalósulásában résztvevők: 

 

 iskolavezetés 

 pedagógusok 

 fejlesztő pedagógus 

 gyógypedagógus 

 iskolarendőr 

 iskolai szociális munkás 

 iskolapszichológus 

 iskolaorvos 

 védőnő 

 iskolai ápoló 

 szülő, gondviselő 

 

 

 

                                                             
18   VSZC Táncsics Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma SZMSZ 
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