A szakmai munkaközösséghez tartozó ágazatok – szakmák – munkaközösségi tagok
munkaközösség vezető

Bulla Gábor Györgyné

munkaközösség vezető h.

Kristóf Anikó

Mezőgazdasági és
erdészeti ágazat

munkaközösség vezető h.

Gál Krisztina

Művészeti ágazat

munkaközösség vezető h.

Bajzáthné Rajna Andrea

Kreatív ágazat

munkaközösség vezető h.

Szabóné Béres Brigitta

Kreatív ágazat

Fa és bútoripari ágazat

Asztalos

Dobos János

Bőrtermékkészítő

Bajzáthné Rajna
Andrea
Szabóné Béres Brigitta
Bulla Gábor Györgyné

Kreatív ágazat

Nyomdász
Divatszabó – Női szabó

Kisné Veres Erika
Takács Veronika
Művészeti ágazat

Népi kézműves: Fazekas

Gál Krisztina
Hollóné Kalász Mónika

Sólyom Ferenc
Mezőgazdasági és erdészeti
ágazat

Kertész

Tóth Kornél

Élelmiszeripari ágazat

Sütőipari és gyorspékségi munkás; pék

Pocsainé Gyöngyösi
Erzsébet
Nagyné Csoma
Erzsébet

Informatikai és távközlési
ágazat

Számítógépes adatrögzítő

Vasvenszki Józsefné
Vasvenszki Györgyi
Bulla Gábor
Korbély Szilárd

Agyagtárgy készítő +
Készségfejlesztő Iskola

Konyhai kisegítő

Kristóf Anikó

Kert és parkápoló +
Irodatechnika +
Udvaros

Krajnyákné Greutter
Zsófia

Konyhai kisegítő +
Mézeskalácssütő

Petró Ildikó

Kisállat +
Iroda

Köböl Zsolt Lászlóné

Szövött tárgy +
Papírtermék készítő
Palántanevelő +
Háztartástan - életvitel

Sólyom Noémi Kincső
Vaszilné Kanizsai
Katalin

A munkaközösség fő célkitűzései a 2021 – 2022 -es tanévre

A szakképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a
munkaerőpiaci elvárások folyamatos változása miatt.
Munkaközösségünk tagjai megismerik az új Képzési és Kimeneti Követelményeket.
A tanmeneteket és a programtanterveket az új Képzési és Kimeneti Követelmények
(KKK) alapján dolgozzák ki, szemelőt tartva azt a célt, hogy a gyakorlat során elméletet
tudjon oktatni, ezzel hatékonyabbá téve az oktatást.
Kompetencia és projektalapú oktatás megvalósítása a szakmai tanítási-tanulási
folyamatban, az alapkészségek és szakmai műveltség elsajátíttatása, a meglévő ismeretek
továbbfejlesztése, azok megszilárdítása, a tanulók szakmai kifejezőképességének
bővítése, gyakoroltatása.
A munkaközösség legfontosabb feladatai a pedagógiai programban meghatározott célok,
célkitűzések valóra váltása.
A szakmai program céljai:
o A tanulási motiváció felkeltése és a lemorzsolódás csökkentése
o A képességek fejlesztése, differenciált, egyénhez igazodó módszerek alkalmazása,
a lemaradt tanulók felzárkóztatása.
o Egészségnevelés – biztonságos munkavégzés
o Érzelmi kultúra gazdagítása, az erkölcsi tudat erősítése, személyiségfejlesztése
o Vizsgákra való eredményes felkészítés

3

o Az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzet
kialakítása
o A tanulótársakkal munkatársakkal való együttműködés és a kommunikációs
készségek fejlesztése
o A gazdasági és munkaerő-piaci igényekhez igazodó szakmai és közismereti
ismeretek nyújtása
o A munkával kapcsolatos igényesség és felelősségtudat kialakítása
o Tanulóink felkészítése az önálló ismeretszerzésre, az élethosszig tartó tanulásra
o Tanulóink felkészítése Magyarország európai integrációjára
o Tanulóink felkészítése a felelős állampolgári szerepvállalásra
o A szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés
o Hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés
o A képzés valamennyi területén a gyakorlati tapasztalatszerzés biztosítása
Szakmai vizsgák, országos és háziversenyek / mellékletként készülnek/.
A tanév során nagyobb figyelmet kell, helyezünk a dokumentációk elkészítésére,
ellenőrzésére a szakmai felkészülésre és az óralátogatásokra.
Tanmenetek készítésekor kiemelt figyelmet kap az újonnan megjelent szakmák
tartalmainak figyelembevétele, beépítése.
Új köznevelési tartalmak megjelentetése.
Módszertani megújulás a szakmai elméleti és gyakorlati órákon
/projektmódszer, differenciált, kooperatív és csoportmunka/. Szaktantermek, gyakorlati
műhelyek szakszerű berendezése, használata /Tanműhelyrend betartatása/. Szemléltető
eszközök készítése. Szakmai órákon az IKT-s tartalmak bővítése, alkalmazása
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
Projekttervek /témahetek/ készítése (összehangolva az új tananyagtartalmakkal).
A munkaközösségünk tagjai belső továbbképzések formájában megosszák egymással
tapasztalataikat.
A munkaközösséghez tartozó szakmai elméletet oktató tanárok, szakoktatók,
mérnöktanárok, szaktanárok feladata, hogy erősítsék a tanulókban az önkéntes
tevékenység igényét. /önkéntes munka megszervezése, lebonyolítása/
Beiskolázási program:
Pályaválasztási kiállításra minden szakma felkészül.
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Nyílt napon a szakmák bemutatásakor arra törekszünk, hogy a megtekintett
szakmák minden tanulónak maximálisan elnyerje a tetszését.
„Próbáld ki Te is” szakmák fortélyainak bemutatása – lehetőség a kipróbálásra.
Környezetünk egészségünk védelme – ÖKO iskola
Munkaközösségünk – az oktatott szakmák jellegéből adódóan is - nagy hangsúlyt fektet a
környezeti nevelésre, megfelelve az „Öko iskola” cím elvárásainak. Ezzel kapcsolatos
vállalásaink, melynek végrehajtása folyamatos
Zöld, gyepes felület létesítése, fenntartása (pl. a tűzfalak befuttatása is)
Fák, cserjék telepítése, ápolása
A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő
fajkompozíciók előnyben részesítése.
A mikroklímának megfelelő dísznövényeket telepítése az udvarba.
Konyhakert működtetése
Komposztáló működtetése
Harmóniában a környezettel projekt megvalósítása
Agrár szakterület Szakmai gyakorlati képzés szabályai, speciális szabályok
- A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános
higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a
szappanos kézmosás és alkoholos kézfertőtlenítés, melynek feltételei a gyakorlat
helyszínén biztosítottak. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság
nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében
ajánlott.
- A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni
védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze és egyéni használat után minden
esetben fertőtleníteni szükséges. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes
időtartama alatt biztosítani kell.
- A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az
általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítja le.
A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell
tartani. (külsős gyakorlati hely hivatalos írásbeli tájékoztatása a kiadott ajánlásokról)
-A tanműhelyekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosított és
dokumentált.
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Belső ellenőrzési terv:
Dokumentációk: tanmenetek,
projekttervek, témahetek terveinek

szeptember vége

Elektronikus napló adatok
feltöltése

szeptember vége

felelős

Tanműhelynapló, szervezőnapló,
ellenőrző vezetése

havonta /hónap vége/

Projekttervek megvalósulása és a
produktumok ellenőrzése,

november, február, április, május

Óralátogatások

Munkaközösség vezető: Bulla Gáborné
Munkaközösségvezető helyettesek:
Kristóf Anikó; Gál Krisztina

leadási határidő

folyamatos

Versenyek /versenyekre való
felkészítés, háziversenyek
rendezése, dokumentálása/

február, március, április

Elektronikus napló

minden hó utolsó napja

Belső továbbképzések terve
Képzés

felelős

Új Képzési és Kimeneti
Követelmények

partner

felelős

szeptember vége
Bulla Gáborné

Projekttervek készítése,
dokumentálása, értékelése

Dokumentáció készítése IKT -s
eszközökkel

időpont

október eleje

Vasvenszki
Györgyi

november

Munkaközösségi feladatok, megbeszélések:
időpontok

2021.08.24. 1100

Megbeszélések tárgya

2021/2022-es Munkaterv megbeszélése,
Új Képzési és Kimeneti Követelmények – megismerése
Projekt tervek készítése – az új programkövetelményeknek
megfeleltetve.

Felelős
Munkaközösségvezető
és a
helyettesek
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Munkaközösségi terv és a munka-programok,
megújuló köznevelés, szakképzés - megbeszélés.
Tanévnyitó
A balesetmentes munkavégzéshez szükséges ismeretek
tudatosítása a tanulókban.
Új feladatok
A járványügyi előírások ismertetése, betartatása.
Elektronikus napló naprakész használata
SZKTV felhívásának figyelemmel kísérése
Tehetséggondozás:
Rajzolásban tehetséges gyerekek felkutatása, alkatuknak,
adottságaiknak megfelelő versenyekre felkészítése.
Tanmenetek, projekttervek megbeszélése, ellenőrzése.
2021. szeptember

Új kerettantervek – új köznevelési tartalmak megismerése –
beépítése.

Bulla Gáborné
Gál Krisztina
Kristóf Anikó

Művészeti
ágazat
Hollóné Kalász
Mónika
Sólyom Ferenc
Sólyom Noémi
Bulla Gáborné
Gál Krisztina

Kereszttantervi anyagok beépülésének ellenőrzése,
Közlekedés –

Kristóf Anikó

Média tartalom Elektronikus napló, egyéni fejlesztési terv,
Szülői értekezlet – (osztályfőnökök)
Iskolarádió és a Stúdió működtetése –
Egy-osztályban tanítók megbeszélése, dokumentációja,
Háziversenyek előkészítése, meghirdetése.

A tanév során regionálisan és országosan meghirdetett
versenyeken részvétel lehetőség szerint.
Témanap és a Témahetek megkezdése, aktív részvétel

minden
munkaközösségi
tag

Bajzáthné
Rajnai Andrea
Gál Krisztina
Hollóné Kalász
Mónika
Sólyom Ferenc
Sólyom Noémi
Kincső

Pályaválasztási kiállítás, aktuális feladatok megbeszélése,
2021. október

aktív készülődés, a szakmák bemutatására.
A végzős osztályok felkészülése a fa ültetésére.
Egészségnevelés –
Dekorációk készítése – kihelyezése

Mezőgazdasági
és erdészeti
ágazat
Kristóf Anikó
Bajzáthné Rajnai
Andrea

Az őszi szünet 2021.10.22 – 2020.11.02 -ig.
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Végzős osztályok – faültetés
Pályaválasztási kiállítás,

2021. november

Mi a pálya? pályaválasztási kiállítás: szakmáink bemutatása
a hagyományokat őrző, de a mai kor követelményeinek
megfelelő kiállítási tárgyakon keresztül
Nyílt nap: nyilvános órák tartása, tanulók bevonásával
interaktív foglalkozások tartása, szakmai tájékoztatás az
érdeklődők számára

Tóth Kornél
Kissné Veres
Erika
Művészeti
ágazat
Gál Krisztina
Hollóné Kalász
Mónika
Sólyom Ferenc
Sólyom Noémi
Kincső

Felkészülés a végzős osztályok szalagavatójára

minden
munkaközösségi
tag

Szalagavató - végzős szakmai osztályaink

végzős osztf.

Beiskolázási akcióterv – tesz-vesz nap szervezése

Dekorációk készítése, Télapó ünnepély osztályokban
2021. december

Készülés a nyílt napra,
szakmák fortélyainak bemutatása, lehetőség a munkák
kipróbálására.
Népek – Ünnepek – hagyományok A téli szünet 2021.12.21. – 2022.01.03 -ig.

Kreatív ágazat
minden
munkaközösségi
tag

Bulla Gáborné
Felkészülés az első félév zárására /osztályozó/
Dokumentációk készítése
2022. január

Munkaközösségi megbeszélés – félév értékelése,

Kristóf Anikó

Aktív részvétel a Magyar Kultúra Napján – versmondások

és

Belső továbbképzés meghirdetése, időpont mb.

minden
munkaközössé
gi tag

Dekorációk készítése – elhelyezése

Szülői értekezlet – fogadóóra – félévi eredmények Jelentkezés a szakmai vizsgára.
2022. február

Gál Krisztina

Háziversenyek - versenyek előkészítése,
megbeszélése, dokumentálása
Kézműves pályázattal kapcsolatos feladatok

minden
munkaközösségi
tag
Művészeti
ágazat
Gál Krisztina
Hollóné Kalász
Mónika
Sólyom Ferenc
Sólyom Noémi
Kincső
Bajzáthné Rajna
Andrea
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A Víz Világnapja

Mezőgazdasági
és erdészeti
ágazat
Tóth Kornél

"Magyar vagyok ... határok nélkül." rajzpályázat

Sólyom Ferenc
Sólyom Noémi
Kincső

2022. március

Egy-osztályban tanítók megbeszélése, dokumentációja,
Digitális Témahét
SZKTV -Szakmai versenyek (részvétel)
A tavaszi szünet 2022.04.13. – 2021.04.20 -ig.
TÉMAHÉT – Fenntarthatósági Témahét
Végzős osztályok felkészülése a ballagásra,
Szakmai vizsga előkészítése /tanulók felkészítése/
2022.április

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól.
Föld Napja
Szakmák éjszakája – aktív részvétel – szakmánkként
workshopok rendezése
Ballagás előkészítése
Ballagás – lebonyolítása
Madarak és fák napja
Tehetséggondozás - Tavaszi művészeti kiállítás a

2022. május

Vasvenszki
Józsefné
Dézsi József
Krajnyákné
Greutter Zsófia
Anna
Köböl Zsoltné
Kristóf Anikó
Petró Ildikó
Pocsainé
Gyöngyösi
Erzsébet
Tóth Kornél
Vasvenszki
Józsefné
Vaszilné
Kanizsay Katalin
Kreatív ágazat

minden
munkaközösségi
tag
Mezőgazdasági
és erdészeti
ágazat
Dézsi József

legsikerültebb alkotásokból
Felkészülés a Szakmai vizsgákra (írásbeli vizsgák)
Osztálykirándulások

minden
munkaközösségi tag

Szülői értekezlet
Munkaközösségi megbeszélés
– Tehetségnap – aktív részvétel
2022. június

Osztályozó konferencia - dokumentációk készítése
Szakmai vizsgák
Éves munka értékelése – Éves beszámoló

Művészeti
ágazat
Kreatív ágazat
minden
munkaközösségi
tag
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Az év közben felmerülő új feladatok beépítésre, megoldásra kerülnek.
Szakmai munkaközösség - Házi versenyek
Verseny megnevezése

Felelős

Résztvevők

Időpont

Verseny típusa

Bulla Gáborné

11/SZ-N osztály tanulói

december

Házi

10/1 Bőrtárgykészítő

december

Házi

Szabóné Béres Brigitta

10/1 Nyomdász

március

Házi

Kristóf Anikó

Háztartástan életvitel
11/KP

október

Házi

Kreatív verseny
„Tű – cérna - ötletek”
Bajzáthné Rajna
„Bőrtárgykészítés”
Andrea
Ügyességi verseny
„Meghívók készítése”

Készségfejlesztő iskola
Palántanevelő

A kiírás megjelenése után, lehetőség szerint jelentkezünk az országos
„Szakma Kiváló Tanulója Verseny” –re.
Verseny
típusa

SZKTV

Szakma
megnevezése

Lakástextil
készítő

Időpont

Megjelenő
kiírásnak
megfelelően

A versenyen
induló várható
létszám

2-3 fő

Felkészítő tanár

Kissné Veres
Erika

Feladatok

Felkészítő
foglalkozások

SZKTV

SZKTV

SZKTV

Kisegítő
állatgondozó,
Irodatechnika

Megjelenő
kiírásnak
megfelelően

Konyhai
kisegítő,
mézeskalács
készítő

Megjelenő
kiírásnak
megfelelően

Számítógépes
adatrögzítő

Megjelenő
kiírásnak
megfelelően

2-3 fő

Tóth Kornél

óratervbe illesztése
Tanórai differenciálás

Krajnyákné
Greutter Zsófia
2-3 fő

2-3 fő

Felkészítő
foglalkozások

Vasvenszki
Józsefné

szakkörök szervezése

Vasvenszki
Györgyi

utaztatás

Versenyekre történő
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Szövött
tárgykészítő
SZKTV
Papírtermák
készítő

Sólyom Noémi
Kincső

Megjelenő
kiírásnak
megfelelően

2-3 fő
Szabóné Béres
Brigitta

Munkaközösségi megbeszélések:
időpontok

2021. augusztus 24.

2021. szeptember

2021. október

Megbeszélések tárgya
2021/2022-es Munkaterv megbeszélése
Új feladatok
Új Képzési és Kimeneti Követelmények –
megismerése
Projekt tervek készítése – az új
programkövetelményeknek megfeleltetve.
Járványügyi protokoll megvalósítása
Aktuális feladatok.
A tanév során regionálisan és országosan
meghirdetett versenyeken részvétel
lehetőség szerint -

Felelős
Munkaközösség
vezető: Bulla
Gáborné
Munkaközösség
vezetőhelyettesek:
Kristóf Anikó
Gál Krisztina
Bajzáthné Rajna
Andrea
Szabóné Béres
Brigitta

dokumentációk készítése

2021. november

Mi a pálya? pályaválasztási kiállítás:
szakmáink bemutatása a hagyományokat
őrző, de a mai kor követelményeinek
megfelelő kiállítási tárgyakon keresztül
Nyílt nap: nyilvános órák tartása, tanulók
bevonásával interaktív foglalkozások
tartása, szakmai tájékoztatás az
érdeklődők számára

Munkaközösség
vezető: Bulla
Gáborné
Munkaközösség
vezetőhelyettesek:
Kristóf Anikó
Gál Krisztina

Szalagavató

2021. december

Aktuális feladatok.
Nyílt napok
Osztályon belül „hagyományok”
Megemlékezés, ünneplés

2022. január

Bajzáthné Rajna
Andrea
Szabóné Béres
Brigitta

Féléves zárás,
dokumentációk készítése
háziverseny
feladatok – felelősök, dokumentációk
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2022. február

Aktuális feladatok.
dokumentációk készítése
Kézműves pályázattal kapcsolatos
feladatok

2022. március

A víz világnapja -

Tóth Kornél

"Magyar vagyok ... határok nélkül."

Gál Krisztina

rajzpályázat
TÉMAHETEK előkészítése
feladatok megbeszélése
Témanapok

2022. április

Szakmák éjszakája – minden szakmán
workshopok rendezése
Fenntarthatósági Témahét – szervezése,
lebonyolítása
Aktuális feladatok.
Végzős osztályok feladatainak
megbeszélése
Föld világnapja

2022. május

Madarak és fák napja

Gál Krisztina
Kristóf Anikó

minden
munkaközösségi
tag
Kristóf Anikó
Dézsi József

Aktuális feladatok.
Dokumentációk készítése
szakmunkásvizsgára való felkészülés,
tanműhelyek előkészítése
Tehetséggondozás - Tavaszi művészeti
kiállítás a legsikerültebb alkotásokból
Miskolc város napja – közös kirándulás
szervezése

2022. június

Éves munka értékelése
Aktuális feladatok.

minden
munkaközösségi
tag

Bajzáthné Rajnai
Andrea
Gál Krisztina
Hollóné Kalász
Mónika
Sólyom Ferenc
Sólyom Noémi
Kincső
Munkaközösség
vezető: Bulla Gáborné
Munkaközösség
vezetőhelyettesek:
Kristóf Anikó
Gál Krisztina
Bajzáthné Rajna
Andrea
Szabóné Béres Brigitta
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Időpont

Feladat
a téma
megjelölésével

Felelős

Intézményi
munkatársak

Szükséges
eszközök,
anyagok

Helyszín

PPT

notebook,

-

projektor,

Martin János
Szakképző Iskola,
Szakiskola és
Készségfejlesztő
Iskola

Prezentációk

nyomtató,

Tanműhelyek

Web lap
szerkesztés

internet

Munkaforma

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

Keletkező
dokumentumok

közzététel az
intézményi
honlapon

ppt.
kisfilm,
tájékoztató

Web lap

Web lap

Online anyagok

2021.09.
–
2021.12.
folyamatos

készítése –

Bulla Gáborné

szakmák

-

bemutatása
(prezentációk és
kisfilm,
tájékoztató )

folyamatos

2021.
október

2021.
november

Iskolánk és a
szakmák
bemutatására
készülő anyagok
felhelyezése a
Web lapra

Pályaválasztási
kiállításra –
kiállítási tárgyak
készítése –
szakmák
bemutatása
Pályaorientációs
nap - tanulók
bevonása –
interaktív
foglalkozások
(díszek készítése –
fából, lemezből,
textilből – festve)

Kristóf Anikó

szakoktatók

Vasvenszki
Györgyi

középiskolai és
általános
iskolai tanárok
- tanulók

Szülők
Bulla Gábor

Szakoktatók

pedagógusok

Közösen
végzett
szakmai
tevékenység
és
műhelymunka

Tanulók

számítógép

Tanárok

internet
számítógép

Szülők
Tanműhelyek

szakmai
anyagok

Tanulók

Web lap

Fényképek
projekt
produktumok

Tanárok

Dobos János
Dézsi József
Bajzáthné
Rajna Andrea
Kissné Veres
Erika
Gál Krisztina

szakoktatók
pedagógusok

Közösen
végzett
szakmai
tevékenység
és
műhelymunka

szakmai
anyagok
fa
lemez
textil
festék
filc

Szülők
Tanműhelyek

Tanulók
Tanárok

Fényképek
Web lap
tájékoztató
szórólap

kiállítás
kész termékek
bemutatása

Gál Krisztina

2021.
november

Nyílt nap
Interaktív
foglalkozások

Bajzáthné
Rajna Andrea

szakoktatók

Szabóné

pedagógusok

Béres Brigitta

Közösen
végzett
szakmai
tevékenység
és
műhelymunka

internet
számítógép
szakmai
anyagok

Fényképek

Szülők
Tanműhelyek

Tanulók és
minden
látogató

Web lap

felvételek

tájékoztatók

kész termékek
bemutatása

szakoktatók
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