


 

Tartalom 
BEVEZETÉS AZ ALAPÍTVÁNY SZAKMAI PROGRAMJÁHOZ ............................................... 1 

Az Alapítvány szerepe az iskola életében ........................................................................................... 1 

Duális képzés megvalósítása az Alapítvány közreműködésével ......................................................... 2 

A felnőttek oktatása ............................................................................................................................. 6 

Felnőttképzések lehetőségei iskolánkban az Alapítvány támogatásával ............................................. 6 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás ........................................................................................ 7 

Diagnosztikai és terápiás eljárások kialakítása az iskolában ............................................................. 12 

Alalpítvány által működtetni kívánt iskola bemutatása ..................................................................... 13 

Az iskola képzési szerkezete – amelyet az intézmény Szakmai Programja részletesen bemutat 

(megtekinthető az iskola honlapján www.martinjanos.hu) ............................................................... 14 

Szubjektív (személyi) adottságok ...................................................................................................... 16 

Szubjektív (személyi) feltételek humán adottságok .......................................................................... 19 

Az intézmény objektív (tárgyi) feltételei (infrastruktúra) ................................................................. 20 

Nevelési – oktatási tevékenységek ...................................................................................................... 21 

Az iskola eredményei ........................................................................................................................ 23 

Jó gyakorlatok ................................................................................................................................... 23 

Intézményi innovációk ........................................................................................................................ 24 

Vezetési elv ....................................................................................................................................... 29 

Célok szervezeti szinten .................................................................................................................... 31 

Szakképzésfejlesztés – Minőség irányítási rendszer (MIR) .............................................................. 31 

ERASMUS+ programok megvalósítása - Europass .......................................................................... 32 

Az új szakképzés feladatai .................................................................................................................. 35 

Esélyteremtés a szakképzésben ......................................................................................................... 35 

Rendszerszemlélet ............................................................................................................................. 44 

Kooperatív tanulás ............................................................................................................................. 45 

Munkavállalásra való felkészítés egyéni programja ........................................................................ 46 

A Fejlesztési Program ....................................................................................................................... 47 

Új fejlesztési szakasz előtt áll a szakképzés ...................................................................................... 48 

Képzési struktúra iskolánkban (jelenleg) .......................................................................................... 49 

Sokoldalú szemléltetés – más módszerek alkalmazása ..................................................................... 51 

Egyéni fejlesztési terv ....................................................................................................................... 52 

Készségfejlesztő Iskola szerkezete, tartalma ..................................................................................... 54 

Gyakorlati képzés .............................................................................................................................. 56 

Munkatapasztalat-szerzés, a Munkahelyi Gyakorlat programja (MHGY) ........................................ 57 

Integráció, inklúzió a szakképzésben ................................................................................................ 58 

A tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése ..................................................................................... 61 

Hatékony tényezők, módszerek ......................................................................................................... 62 



 

Munkába állást támogató program módszertana ............................................................................... 68 

A munkába helyezés támogatásának módszertani tapasztalatai ........................................................ 70 

1. Tervezett egység: tevékenységek – várható eredmények - produktumok ............................ 74 

2. Tervezett egység: tevékenységek – várható eredmények - produktumok ......................... 80 

3. Tervezett egység: tevékenységek – várható eredmények - produktumok ......................... 83 

Az első szakasz részterve .................................................................................................................. 88 

Összegzés ............................................................................................................................................ 108 

 

 

file:///C:/Users/Tárgyaló/Desktop/2021.05.21/Új%20mappa/Alapítvány%20szakmai%20program.docx%23_Toc72941778


1 

 

BEVEZETÉS AZ ALAPÍTVÁNY SZAKMAI PROGRAMJÁHOZ 
 
Borsod – Abaúj – Zemplén megye az Észak-Magyarországi régió gazdaságilag, társadalmilag 

az egyik legtöbb nehézséggel küzdő megyéjeként jegyzett terület. A gazdasági erőforrásokat a 

vegyipar, a gépipar, a környezetipar, az idegenforgalom, mezőgazdaság és a logisztika adja. Az 

ország fejlettebb régiójához viszonyítva itt található a legtöbb hátrányos helyzetű, 

szakképzetlen és ennek hiányában gyakran munkanélküli állampolgár. Az egy főre eső GDP 

ebben a régióban a legalacsonyabb. A vállalkozási környezet kedvezőtlen. Az itt élők ebből a 

helyzetből csak az ipar fejlődésével, fejlesztésével, jelentős beruházások kialakításával 

tudnának felülemelkedni. A beruházásoknak, ipari fejlesztéseknek azonban az egyik 

legfontosabb feltétele a munkaképes, szakképzett humánerő, amelyben sajnos megyénk nem 

áll túl rózsásan. Ezt súlyosbítja az is, hogy nincs a kellően felkészített minőségi szakemberek 

mellett elég számú munkaképes munkaerő sem. Számos szakma jelentős átalakuláson ment 

keresztül az elmúlt évtizedekben, sok kihalt, sok új is keletkezett. 

Megyénkre jellemző a magas munkanélküliségi ráta, a hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan 

hátrányos helyzetű (HHH) tanulók, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

(BTMN) és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók magas száma. Szintén magas a 

lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulók száma, aránya még mindig 10% feletti, egyedül 

Nógrád megye helyzete rosszabb ennél, itt a lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulók aránya a 

14,53%. 

A jól képzett – a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakértelemmel rendelkező – 

munkaerő megléte elengedhetetlen feltétele a gazdaság versenyképességének és a gazdasági 

növekedésnek.  

Az új szakképzési törvény felismerte, hogy a korszerű szakképzés alapfeltétele az ország 

gazdasági működésének, jólétének. A szakképzés ezért folyamatos innováción megy keresztül, 

melynek alappillére a minőségi oktatás, a megfelelően motiváló eszközök, a biztonságos, 

korszerű és kellemes képzőhelyek, tanműhelyek megteremtése. Ezeket a kihívásokat a 4.0 

szakképzési stratégia alapelvei igyekeznek megoldani. Ez a stratégia három pilléren áll, mint 

a karrier lehetősége: egy átjárható, átlátható szakképzési rendszer, ösztöndíjak stb., vonzó 

környezet: korszerű, digitalizált oktatási technológiák, képzőhelyek, tanműhelyek és a 

szakoktatók naprakész tudása: gyakorlati szakemberek bevonása, folyamatos és rugalmasabb 

oktatói képzések, továbbképzések, felzárkóztatások, szakképzési életpályamodell kidolgozása. 

 

Az Alapítvány szerepe az iskola életében 
 

Az új szakképzési törvény és a duális képzés szellemében iskola is új feladatok, kihívások elé 

néz. Szakmai programja a módosult szakképzési elvek, a közvetlen társadalmi és vállalkozási 

környezet igényei határozzák meg. Ennek szellemében az iskolának kötelessége, feladata, hogy 

a munkaerőpiaci kapcsolatait folyamatosan bővítse, az együttműködő partnereit folyamatosan 

kutassa, többletfeladatokat vállaljon, tegye vonzóvá a szakmai képzését. Kutasson fel minden 

olyan lehetőséget, módot, amely tanulóink duálisképzését elősegíti, illetve a munkaerőpiaci 

elhelyezkedésben, nyomon követésben, pályaorientációban, a munkaerőpiaci igények 

feltárásában, elemzésében aktívan részt tud venni. Az Alapítvány támogatása kiemelten fontos 

az intézmény folyamatos innovációjának kialakításában. Az Alapítvány számos 

többletszolgáltatást tud biztosítani tanulóinknak pl. a jó munkaerőpiaci kapcsolatok bővítésével 

pl. gazdasági társaságokkal, munkaadókkal. Segítséget és többlet támogatást jelenthet az 

Alapítvány a meglévő szolgáltatásainak iskolánk számára is hozzáférhetővé tételével, 

kapcsolati tőkéjének megosztásával, iskolánk népszerűsítésével, folyamatos fejlesztési 

törekvéseivel. Az Alapítványi működés az államháztartási merev, gyakran bürokratikus 

attitűdjét tudja lényegesen rugalmasabban kezelni. A szakképzéstől a társadalom a gyors és 
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rugalmas reagálást várja gazdasági igényeinek megvalósításához. Az Alapítványon keresztül 

hatékonyabban lehet együttműködni cégekkel, munkaadókkal, a gyakorlatban jobban 

alkalmazható, hasznosítható eredményeket lehet elérni. Az intézményben is megjelenik a 

munkaerőpiaci, vállalati, menedzsmenti szemlélet, jobb és differenciáltabb teljesítményre tudja 

ösztönözni a részt vevőket. Várható a költséghatékony szemléletmód kialakulása is. 

Megjelenhetnek a tanulói tevékenységek között az egyszerűbb gazdálkodási folyamatok is, 

mint pl. a termelés és értékesítés, szolgáltatások nyújtása. 

  
Duális képzés megvalósítása az Alapítvány közreműködésével 

 
A duális képzés során a szakképzési feladatok felelősségén és költségein a kölcsönös érdekek 

elismerése alapján megosztozik az állam és a gazdaság. A képzés elméleti feladatait a 

szakképző intézmények látják el, a gyakorlati részét pedig a gazdálkodó szervezetek körébe 

tartozó cégek, vállalatok. 

A duális szakképzésnek sok előnye van, például a tanulók valós gazdasági környezetben 

tanulhatnak, korszerű, naprakész ismereteket szerezhetnek. A diákok még azelőtt rengeteg 

szakmai tapasztalatot szereznek, hogy megszereznék a szakképesítést, ráadásul kapcsolatba 

kerülnek olyan cégekkel, ahol később el is helyezkedhetnek. Emellett a cégek, vállalatok 

számára is előnyökkel jár a duális képzés, hiszen olyan utánpótlást, leendő munkavállalókat 

képezhetnek, akik mélyebb gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. 

A gyakorlati képzés célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban 

történő elsajátítása és a tanulónak a szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése. A 

szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős. 

A tanulók kétféle jogviszony alapján vehetnek részt gyakorlati képzésben: együttműködési 

megállapodás vagy tanulószerződés. A gazdálkodó és a tanuló a tanulószerződésben vállalja a 

gyakorlati képzésből rá háruló kötelezettségeket. A gyakorlati képzésnek két része van: a 

folyamatos, szorgalmi időszakban folyó gyakorlat, illetve a szorgalmi időszakon kívüli 

összefüggő szakmai gyakorlat. Annak a tanulónak, aki mindkettőt külső szervezetnél végzi, 

tanulószerződést kell kötnie. 

A tanulószerződést augusztus 15-ig kell megkötni (egy alkalommal, az első évfolyamon), ha ez 

nem történik meg, a gyakorlati képzést a szakképző iskola szervezi meg. Azokról a 

szervezetekről, amelyek gyakorlati képzést folytathatnak, nyilvántartást vezetnek. Fontos: a 

kilencedik évfolyamon a gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – 

csak a szakképző iskolában vagy a külső szervezet tanműhelyében lehet megszervezni. 

A gyakorlati idő alatt a tanulók a tanulószerződés vagy az együttműködési megállapodás 

alapján juttatást kapnak. A szabályok szerint a diákok napi hét óránál nem dolgozhatnak többet, 

cserébe viszont ösztöndíjat kapnak a cégektől. A rendszernek fontos szerepe lehet az iskolai 

lemorzsolódók munkaerő-piaci integrálásában. 

 

Jó kapcsolatok a helyi cégekkel és munkaadókkal a duális képzés biztosítása és a 

megfelelő munkaalkalmak céljából a munkáltatókkal való együttműködés bővítése 

A közös cél elérése szempontjából elengedhetetlen a munkaerőpiaci készség-igények 

összevetése a tanulók készségeivel; a munkaadók meggyőződése, hogy a fogyatékosságból 

adódó kihívások leküzdhetők.  

A tanulók és a munkaadók megfelelő segítését az átmenet időszaka alatt kedvezően 

befolyásolja, ha:  

 - jó kapcsolatok alakulnak ki a helyi munkaadókkal, amelyben az Alapítvány nagy 

segítségünkre tud lenni; 
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 - megfelelő gyakorlati képzési lehetőségek és támogatott foglalkoztatási modellek 

állnak rendelkezésre;  

 - az átmeneti teljes időszaka alatt, egészen a munkavállalás pillanatáig, megfelelő 

szakszemélyzet és erőforrások állnak rendelkezésre;  

 - szükség esetén megfelelő pedagógiai módszerek és technikák adaptálhatók, illetve az 

egyéni tervek bevezethetők és végrehajthatók.  

 

 
 

Az iskola „Szakmai Program”-ban található kapcsolati háló tovább gondolása – építése – 

bővítése. 

 

A szakiskolák esetében különösen nagy jelentőségű a munkaerőpiac különböző szereplői felé 

történő nyitás is, hiszen erősödik a vállalati gyakorlati képzés jelentősége, és a diákok 

tanulmányaik befejeztével nagy valószínűséggel munkát kívánnak majd vállalni. Nem 

kerülhető meg az egyéb segítő szervezetekkel, intézményekkel való szoros kapcsolattartás sem, 

hiszen a szakiskolai tanulók helyzete, háttere gyakran indokolja a külső segítség az Alapítvány 

igénybevételét is. 

A networking a modern idők egyik legfontosabb tevékenysége, hiszen a legfontosabb tőke ma 

a kapcsolati tőke – legyen szó üzletről, vállalkozásról, civil szféráról. Minél több hálózatnak 

vagyunk tagjai, annál sikeresebbek lehetünk, annál biztosabb, hogy problémáinkra az 

Alapítvány a hálózataink tagjainak segítségével megoldást találunk. 

 

Kapcsolatépítés jó gyakorlatainak kidolgozása, adaptálása az Alapítvány támogatásával. 

▪ Job shadowing (munkahelyi megfigyelés) 

▪ Kapcsolatfelvétel a munkahelyekkel 
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▪ Gyakorlóhellyel való kapcsolattartás 

▪ Életpálya-építési és szociális , életviteli kompetenciák fejlesztését, alapkészségek 

megerősítését célzó oktatás és tanulásszervezés az integrált nyílt munkaerő-piaci 

munkavállalás elősegítése érdekében - programok alapján stb.. 

 

Személyközpontú diáktámogatás rendszerének működtetése – Alapítványi 

támogatással 

 

A személyközpontú diáktámogatás működtetése több elem rendszerszerű, vagyis egymásra 

épülő, ill. egymást kiegészítő alkalmazásával valósítható meg: 

▪ a rendszer középpontjában a diák áll egyéni szükségleteivel, akit segítő 

szakemberek teamje fejleszt; 

▪ segítőpár-rendszer biztosítja a maximális egyéni figyelmet, melynek keretében 

egyéni beszélgetések, esetkezelések történnek; 

▪ a csoport/osztály/iskola alapszabályai teremtik meg a közös munka kereteit; 

▪ szerződéses rendszer támogatja az egyéni haladást, gondozást, értékelést és erősíti a 

partneri viszonyt; 

▪ a tanulási folyamat is a segítő munka része, hiszen a tanulásba beletartozik a 

személyek közti kapcsolattartás és kölcsönhatások összessége; 

▪ a pedagógiai folyamatban a segítő szakember bevonja a diák nevelési környezetének 

minden szereplőjét, együttműködik a családdal, segítő személyekkel és 

intézményrendszerrel; 

▪ a diák támogatásában résztvevő minden szereplő együttműködésével készül az 

egyéni fejlődési terv, mely rögzíti és értékeli a fejlesztés folyamatát. 

 

A diáktámogatási rendszer alapvonása, hogy teljes mértékben egyénhez illeszkedő, 

ezért a középpontjában a diák áll a maga egyedi mivoltában, eddigi iskolai és iskolán 

kívüli sikereivel, kudarcaival, magánéleti kérdéseivel, a tanulás iránti beállítódásával. 

Tehát mindig a valóságos személy, az adott diák köré épül fel a rendszer. Amikor a 

diáktámogatás struktúráját felvázoljuk, akkor mindvégig hangsúlyozni kívánjuk, hogy 

csak úgy működik hatékonyan a rendszer, ha: 

▪ minden egyes pontján a megfelelő személyek vannak; 

▪ a diák és a segítők közötti folyamatos párbeszédben megállapodások, 

szerződések születnek, amelyekre támaszkodva 

▪ a diák és a segítő munkája értékelhetővé válik. 

 

Pályakövetési – Utógondozói Modellprogram működtetése 

 

A program jelentősége óriási az SNI-s fiatalok számára. Mindannyian tudjuk, hogy ezeket a 

fiatalokat a társadalom nagyon nehezen fogadja be, éppen ezért a munkahelyek megszerzése is 

különös nehézséget jelent számukra. Éppen ezért ez a program tényleges lehetőséget nyújt a 

probléma megoldásában, segíti a beilleszkedést és valódi segítséget nyújt a munkavállalás 

támogatásában. Ennek révén a fiatalok a mindennapi élet tényleges szereplőivé válhatnak ahol 

teljesítményükkel, szorgalmukkal, akaratukkal bizonyíthatnak. 

A pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását. Összetevői: az egyéni 

adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, 

foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk vezető utaknak, 

lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok útján történő megismerése; a 

lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. 
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Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra 

kényszerülhetnek. Az iskolának – a tanulók életkorának és a lehetőségekhez képest – átfogó 

képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek 

biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, 

elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve önismeretüket 

és a pályaismereteiket. 

A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során lehet eredményes és csak akkor, ha a 

különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. 

A munkatapasztalat, a valós munkával összefüggő élmények szerepének erősítése. Az elméleti 

foglalkozások – bár jó alapot teremthetnek – nem pótolhatják a munkahelyeken, valós 

munkakörnyezetben, szakemberekkel való találkozás és beszélgetés adta benyomásokat. 

Az iskolai élet és a munkavállalás között igen nagy szakadék húzódik, ami nem csak az addigi 

életforma – időbeosztás, tevékenységrendszer, felelősségvállalás – gyökeres megváltozását 

jelenti, de magában hordozza az érzelmi feszültséggel is járó átlépést a gyermek-létből a felnőtt-

létbe. Lényegesen könnyebb a váltás egy fokozatos felkészítés mellett, átvezetve a fiatalokat az 

iskolából/tanulásból a munka világába. 

Az iskola és az alapítvány életpálya-tervezési programjával ezt az átvezetést illetve 

munkavállalást és munkában maradást kívánja egyéni szükségletekhez igazodva – előkészíteni 

és elősegíteni. 

 

Utógondozási modellprogram elemei: 

 

Kutatás: 

 

A kutatás mely választ keres a következő kérdésekre: 

 

▪ Milyen befolyással vannak az érintett pályakezdő életkörülményei, életminősége és 

szociális körülményei arra, hogy az oktatási, munkaerő-piaci feltételek között 

helytálljanak: 

▪ Milyen motivációik alakultak ki a fiataloknak a tanulásra, a pályaválasztásra és az 

elhelyezkedésre vonatkozóan, és milyen mértékben képesek az iskolában szerzett 

értékeket és ismereteket érvényesíteni a társadalomban, ezen belül a munkaerőpiacon? 

▪ Hogyan lehet a tanulót érdekeltté tenni a munkába állásban, a munkahelykeresésben, a 

permanens képzés helyett a munkaerőpiac valódi igényeinek megismerésében? 

▪ Milyen lehetőségek vannak arra, hogy a sajátos nevelési igényű fiataloknak az iskolából 

a munkavállalás felé történő átlépését az iskolai évek előkészítő munkájával, illetve azt 

követően könnyítsék? 

▪ Hogyan szerezhető meg olyan képesítés, amely illeszkedik a fiatalok képességeihez, és 

a munkaerőpiac „megrendeléseihez” egyaránt? 

▪ Hogyan lehet fokozni az oktatási és munkaerő-piaci szektor közötti kapcsolat 

hatékonyságát? 

▪ A tanulók munkaerőpiaci tájékozottsága? 

stb. 
 

− Az aktuális helyi munkaerő-piaci helyzetkép feltárása. 

− Felkészítés a munkavállalásra, egyéni tervek, egyéni segítségnyújtás tervezett 

dokumentációjának kidolgozása. 

− A munkába helyezés támogatásának módszertani tárházának kialakítása, 

meghatározása. 

− A lehetséges megkeresési utak – megkeresési technikák. 
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− Legfőbb utókövetői tevékenységek meghatározása stb.. 

A felnőttek oktatása 

 
A szakképzési rendszer átalakítása a tanulni vágyó felnőtteknek is kedvező változásokat hoz, 

mely szerint az új rendszerben rövidebb idő alatt szerezhetnek szakmákat a felnőttek. 

Beszámítják a korábbi végzettségeiket és a gyakorlatban meglévő előzetes tudást is. 

 

Ha valaki munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és 

életkorához igazodóan kíván szakmát tanulni, ezt 2020 szeptemberétől felnőttképzési 

jogviszony keretében teheti meg a nappali munkarendtől eltérő időbeosztás szerint. 

Felnőttképzési jogviszony keretében a szakmai oktatás időtartama lerövidíthető, illetve további 

könnyebbséget jelent, hogy a korábbi tanulmányok és a munkavégzés során teljesített 

szakirányú gyakorlat beszámításával csökkenhetnek a követelmények. 

A felnőttképzési jogviszony keretében indítandó képzések iránt érdeklődni és jelentkezni 

közvetlenül a képzést lebonyolító intézménynél szükséges. A képzések indítása 2020 

szeptemberétől folyamatosan, akár az iskolai tanévtől függetlenül is történik. 

 

Célok: 

 

- A felnőttek szakmaszerzésének, képzésének megkönnyítése 

- A szakma megszerzésére irányuló szakmai oktatás a felnőttek esetében csökkentett 

időtartamban történjen. A képzési idő, a hasonló munkakörben megszerzett szakmai 

tudás figyelembevételével, akár negyedére is rövidíthető. 

- A felnőttek oktatása akár a nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulókkal együtt is 

történhet →rugalmasabb szervezés 

- Lehetőséget kell adni az elmélet e-learninges elsajátítására. 

- Akár a képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalat is részt vehet a képzésben duális 

partnerként. 

 

Felnőttképzések lehetőségei iskolánkban az Alapítvány támogatásával 

 
Felnőttképzési programok akkreditálása- szakmai paletta, felnőttképzési csoportok bővítése a 

társadalmi és munkaerőpiaci igényeknek megfelelően. 

 

Pedagógusokat oktatókat segítő képzések 

- Gyógypedagógiai ismeretek 120 óra 

- Integráció- szegregáció, inklúzió 60 óra 

- Bevezetés a logopédiai ismeretek és a tanulási zavarok körébe. 90 óra 

- Logopédiai ismeretek gyakorló pedagógusok részére 120 óra 

- Speciális tanulási zavarokról (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) 60 óra  

- A nyelv és beszédfejlődés zavarai 30 óra 

- A tanulási korlátokról 30 óra 

- A differenciált oktatás alapjai 30 óra 

- Az autizmus 

 

Szülősegítő – támogató programok szervezése 

- Sérült gyermekek szüleit, pedagógusait segítő tréningek 

- A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia szülői szemmel 

- A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia a pedagógus látókörében 
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- A dadogás jellemzői, szülői tréningek 

- Az értelmi, fejlődésbeli elmaradás a családban 

- A beszédészlelés, beszédértés zavarai, felismerése, a hometréning 

- Az autizmusról szülőknek, pedagógusoknak 

 

Érdeklődő felnőttek számára – képzések szervezése – Szakmajegyzék – programterv az 

iskola „Szakmai Programja” alapján 

 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás  

 
Rend. 26. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű 

vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. A tanácsadás során figyelembe 

kell venni a tanuló személyes adottságait és érdeklődését.  

(2) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújtott tájékoztatás elősegíti a 

tanuló pályaválasztását, figyelembe véve az egyéni tulajdonságokat és a foglalkoztatási 

lehetőségeket, ennek érdekében kapcsolatot tart a foglalkoztatási pályaválasztási tanácsadóval, 

valamint a tehetséggondozó hálózattal.  

(3) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó a javaslatait a tanuló meghallgatása, 

szükség szerinti vizsgálata és az érintett pedagógusok véleménye alapján alakítja ki.  

(4) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi 

tájékoztatással, kiadványokkal segíti az iskolai pályaorientációs tevékenységet.  

(5) A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatokat az Intézmény 

székhelyintézménye, illetve megyei, fővárosi tagintézménye, megyei, fővárosi működési 

körzettel látja el.  

A pályaválasztási, oktatással és foglalkoztatással összefüggő döntések a teljes szakmai életút 

során az egyén és a társadalom, a gazdasági szféra szempontjából egyaránt jelentősek. 

Napjainkban, de főleg a jövőben az egyén foglalkozási szerepei színesednek, változnak.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési törvény) és 

a szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013. számú EMMI rendelet (továbbiakban: 

szakszolgálati rendelet) hatályba lépésével a pedagógiai szakszolgálatok számára kötelezővé 

vált a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatok ellátása.  

 

1. Pályaválasztás vagy pályaorientáció?  

 

A pályaválasztási tanácsadás tágan értelmezhető fogalom, amely:  

• jelenti információk továbbítását,  

• a tanulók vizsgálatát,  

• számukra tanácsadás biztosítását, v  

• valamint az iskolák pályaorientációs munkájának támogatását.   

A pályatanácsadás korszerű, nemzetközileg elfogadott meghatározása a pályatanácsadást egész 

életen át tartó folyamatnak tekinti (LLG – Life Long Guidance).  

2013-ban született meg magyar nyelven az életpálya-tanácsadás fogalmait tisztázó ELGPN 

Glossary (ELGPN Szakszótár), amely az élethosszig tartó pályaorientáció (lifelong guidance) 

alatt a következőt érti: „olyan tevékenységek összessége, amelyek bármilyen korosztályhoz 

tartozó állampolgárok számára, életük bármely pontján lehetővé teszik, hogy felmérjék 

képességeiket, kompetenciáikat és érdeklődésüket; hogy ésszerű oktatási, képzési és 

foglalkoztatási döntéseket hozzanak; valamint, hogy menedzselni tudják egyéni életútjukat a 

tanulás, munka és egyéb olyan területeken, ahol ezeket a képességeket és kompetenciákat 

sajátíthatják el vagy használhatják.” 



8 

 

Szilágyi Klára definíciójából kiindulva ki, amely szerint „a tanácsadás olyan kapcsolat, 

amelyben az egyik személy arra törekszik, hogy segítse a másikat eldöntendő problémáinak 

megértésében és megoldásában. A tanácsadás tehát egy olyan, pszichológiai ismereteken 

alapuló eljárás, amely két személy (ügyfél és tanácsadó) között zajlik, és amelynek során olyan 

rendhagyónak nevezhető tanulási/fejlődési folyamat megy végbe, aminek hozadékait a 

tanácskérő képes lesz az életpályája során adódó élethelyzetekben is alkalmazni. A tanácsadási 

folyamat alapvető célja, hogy meghallgatás és célirányos beszélgetés során az ügyfeleket 

életpálya-vezetési készségeik kialakításában és fejlesztésében segítse. A hatékony tanácsadási 

folyamatot követően a kliensek képesek lesznek arra, hogy jobban megértsék magukat és a 

környező világot, képesek lesznek eligazodni környezetükben, és végül önállóan fognak tudni 

döntéseket hozni.”  

 

2. A pályaválasztás célcsoportjai 

- diákok  

- szülők  

- pedagógusok  

- SNI-s felnőttek 

  

3. Szakember képzettség feltételei 

A képzettségi feltételekről jelenleg a szakszolgálati rendelet rendelkezik. Ennek értelmében 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást végezhet tanácsadó szakpszichológus, 

pedagógiai szakpszichológus, iskola szakpszichológus, valamint tanácsadó pedagógus 

(bármely egyetemi szintű pedagógus végzettség és szakképzettség, illetve bármely főiskolai 

szintű pedagógus végzettség és szakképzettség, diáktanácsadás, vagy iskolai tanácsadó és 

konzultáns pedagógus vagy tanulási és pályatanácsadás vagy pályaorientációs tanár 

szakirányú továbbképzési szakképzettséggel vagy pályaorientáció szakterületen szerzett 

szakvizsgával).  

 

4. Infrastruktúra – az iskola infrastruktúrája által biztosított 

A tanácsadó helyiségek (egyéni és csoportos tanácsadásra alkalmas szobák):  

- vizsgáló, tanácsadó szoba,  

- alkalmazotti szoba,  

- a helyiségek bútorzata (asztal, megfelelő számú szék, szekrény stb.),  

- informatikai eszközök (számítógép, nyomtató, scanner, internet csatlakozás, projektor, 

kivetítő).  

  

A tanácsadás során használható eszközök – az iskola eszközparkja által biztosított:  

 

- kérdőívek, tesztek,  

- szakirodalom,  

- kiadványok, brosúrák, plakátok, írószerek,  

- szakmai portálok,  

- pályaismereti eszközök (foglalkozási profilok, foglalkozás-bemutató filmek),  

- készség-képességmérést végző szoftverek  

 

 

5. A pályaválasztási tanácsadásban alkalmazható tesztek (iskolában 

megtalálhatóak):  
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Intelligenciatesztek: WISC-IV, WAIS, RAVEN Színes és Progresszív Mátrixok,MAWI, 

MAWGYI-R, SON, IST, Woodcock-Johnson Teszt, Leiter Teszt  

Személyiségvizsgáló eljárások: Cattel, BFQ, FPI, CPI, Megküzdési Módok Preferencia 

Kérdőív, Rotter Kontrollhely Kérdőív, Stressz-Megküzdés Kérdőív, STAI, Leary  

Projektív tesztek: TAT, CAT, Rorschach, Szondi, rajzvizsgálatok, Lüscher, Metamorfózisok 

Tesztje, Négy Szín Teszt  

Képességtesztek: Pieron, d2, d2-R, Bender-B  

 

A pályaválasztási tanácsadásban alkalmazható kérdőívek   

- Érdeklődési kérdőívek: Holland, Skawran I-II, MÉK − Munka Érdeklődés 

Kérdőív, Tájoló − Érdeklődés, PÉK − Pálya Érdeklődés Kérdőív, DÉK − 

Differenciált Érdeklődés Kérdőív, Irle-Csirszka-féle Érdeklődésvizsgálat  

- Képesség kérdőívek: Mcquarrie Teszt, Révész-Nagy Teszt, 

Fogalomcsoportosítás I és II, ÁKVK − Általános Képesség Vizsgáló Kérdőív, 

Tájoló − Képességek, KSK − Képesség Struktúra Kérdőív, UnGame 

kommunikációs játék  

- Értékkérdőívek: Super-féle Munkakérdőív, Érték Kérdőív – Munkavállalás 

(Super rövidített változata), Érték Kérdőív − Pályaválasztás  

- Munkamód- kérdőívek Hogyan szeretek dolgozni? – kérdőív, Hogyan 

dolgozom? – kérdőív, A munkám… – kérdőív  

  

6. A pályaválasztási tanácsadásban használható pszichológiai vizsgáló műszerek:  

- Moede-féle fonaltábla  

- Bogen-Lipmann kalitka  

- Ricossay-féle ujjügyesség-vizsgáló  

- Kézkoordináció-vizsgáló  

- Logikai piramis  

- Szemmérték- és megfigyelés-vizsgáló  

- Crawford-féle munkapróba  

- Psychocomb  

 

7. A pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben ellátandó 

tevékenységek: 

- egyéni és csoportos tanácsadás diákoknak,  

- egyéni és csoportos konzultáció vagy esetmegbeszélő csoport 

pedagógusoknak vagy iskolapszichológusoknak,  

- információnyújtás, tájékoztatás 

diákoknak/szülőknek/pedagógusoknak,  

- képzések (külső, belső) tartása,  

- telefonos egyeztetés, pl. munkaügyi központ szakemberével,  

- internetes tanácsadás szülőknek, diákoknak, konzultáció 

pedagógusoknak, iskolapszichológusoknak – e-mail, fórum, 

chat,  

 

Skype csatornáin keresztül,  

- üzemlátogatás, pályaválasztási nap,  

- segítségnyújtás a megyei szakértői bizottságoknak sajátos nevelési igényű 

gyerekek pályaválasztásával, iskolaválasztásával kapcsolatban,  

- pályaorientáció segítése szakképzésben (tanárok támogatása), általános 

iskolában  
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- (osztályfőnöki, technika és életvitel tanórák) – megbeszélés, 

bemutató  csoportos tanácsadás, foglalkozás tartása stb.  

  

8. A további munkaidőben ellátandó feladatok:  

- adminisztráció,  

- kérdőívek, tesztek értékelése, elemzése, visszajelzések készítése,  

- kapcsolattartás (partnerintézmények: munkaügyi központok, továbbképző 

intézmények, nevelési-oktatási intézmények),  

- felkészülés,  

- részvétel továbbképzéseken,  

- szakmai anyagok, kiadványok készítése (pl. pályaorientáció csoportfoglalkozás 

tervek),  

- programok (pl. pályaorientációs nap) szervezése,  

- honlap tartalmi fejlesztése (PR tevékenység),  

- team-, esetmegbeszélés,  

- szakmai fejlesztések (pl. új módszerek kidolgozása, kérdőívek, tesztek fejlesztése,  

illetve abban való részvétel) 

 

9. Kommunikáció: 

 Külső – belső kommunikációs tervek kidolgozásával. 

 

Külső kommunikáció  

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó legfontosabb partnerei:  

- a szülők és tanulók,  

- az iskolák pedagógusai, iskolapszichológusai,  

- a pedagógiai szakszolgálat további szakterületei, az SNI tanulók továbbtanulásával 

kapcsolatban különösen a megyei/országos szakértői bizottsági tevékenység, illetve az 

iskolákkal  való  kapcsolattartás  megkönnyítése  érdekében  az 

iskola   -, óvodapszichológus koordinátorok  

- a munkaügy területén tevékenykedő szakemberek, tanácsadók, munkaügyi központok, 

Kereskedelmi és Iparkamarák stb.,  

- egyéb pályaorientációval (is) foglalkozó szervezetek,  

- gyermekvédelem,  

- középfokú és felsőfokú oktatási intézmények,  

- pedagógiai szakmai szolgáltatók.  

  

Az ágazatközi kommunikáció további fontos szereplői a nagy múltra visszatekintő, 

pályaválasztással foglalkozó intézetek, alapítványok, civil szervezetek, munkaügyi 

központok, oktatásért, továbbképzésért és foglalkoztatásért felelős minisztériumok:  

- Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 

- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) 

- Nemzetgazdasági Minisztérium,  

- Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH),  

- Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ), Munkaügyi Központok és kirendeltségek,  

- Emberi Erőforrások Minisztériuma,  

- Foglalkozási Információs Tanácsadók (FIT),  

- Pályaalkalmassági vizsgálatot végző szakorvosok, intézetek,  

- Kamarák,  

- Civil szervezetek.  
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Célcsoportunk:  

- Egyéni tanácsadás esetében: általános és középiskolás diákok és szüleik.  

- Csoportos tanácsadás esetében: általános iskolák és középfokú intézmények tanulói.  

- Tájékoztatás/konzultáció esetében: szülők, pedagógusok.  

 

Egyéni tanácsadás esetén 

Tematikája:  

Az egyéni tanácsadást a Dr. Szilágyi Klára által 1993-ban kidolgozott 

munkapályatanácsadás általános modelljének rendszerében vezetjük.  A tanácsadást, mint 

folyamatot az alábbiak szerint határozzuk meg:   

Az egyéni konzultációs foglalkozások időintervalluma a kliens igényeinek 

függvényében változhat, de általában 6-8 tanóra (45’) két-három alkalomra 

bontva. Fiatalkorúak esetében a szülők első és záró foglalkozásán jelen vannak.  

A folyamat része a problémafelvetése, kérdőívek – tesztek felvétele, 

információforrások bevonása, és ezek eredményeinek feldolgoztatása a 

klienssel, lehetséges megoldások keresése a problémára vonatkozóan, a 

megfelelő megoldás kiválasztása, a megvalósítás támogatása.  

Az információs tanácsadás (tájékoztatás) a következőt foglalja magában:  

Szűkebb probléma fókusszal, elsősorban a hiányos információk miatt indított 

konzultáció.   

Többnyire egy alkalmas, egy esetleg két órás intervallum.  

  

Csoportos  tanácsadás  iskolai  pályaorientációs  órák  keretében 

 (korosztálynak megfelelően).  

Tematikája:    

- Iskola- és/vagy szakmaválasztást befolyásoló tényezők meghatározása:  

A pályaválasztás külső, belső tényezői, pályaalkalmasság, egészségügyi 

alkalmasság, elhelyezkedési esélyek, stb.  

- Iskolarendszerben való eligazodás segítése:  

Középfokú intézmények típusai, az intézmények képzési szerkezetének 

megismerése, szakmaismeret, hiány szakmák, aktuális feladatok és 

határidők, felvételi követelmények, pontszámítás, stb.  

- Információ források :  

Hasznos weblapcímek gyűjteménye;  

Internetes  portálok,  saját  és  társintézmények, 

 pályaválasztás szempontjából hasznos web felületek bemutatása interaktív táblán,  - 

További lehetőségek felkínálása:  

Csoportos pályaorientáció (önismereti kérdőívek kitöltése igény szerint) 

a rendelkezésünkre bocsájtott óraszám függvényében.  

Egyéni  tanácsadás  felajánlása  az  adott  iskolában, 

 illetve  a székhelyintézményünkben.  

- A tanulók által megfogalmazott kérdések megválaszolása.  

  

Csoportos tanácsadást az alábbiakban határozzuk meg:  

Az információt igénylő elakadások megoldásakor használt tanácsadási forma 

csoportos foglalkozások alkalmával. Igény szerint lehet informáló, orientáló és 

döntés-előkészítő tanácsadás. Az informáló, és az orientáló tanácsadás az általános 

iskola 8. évfolyamán, valamint középiskolás csoportokban/osztályokban preferált 

forma. Célunk a foglalkozás/szakmaválasztás, illetve a 10. évfolyamon a 

fakultációválasztás segítése. Ilyenkor nem csupán az információt kérik a 
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tanácskérők, hanem annak valamiféle - az ő szempontjukból fontos nézőpont szerinti 

- összerendezését is. Orientáló tanácsadás alkalmával öndefiníciós megerősítés is 

történik, önértékelő eljárásokkal, irányultság-meghatározással. Ilyenkor 

maradhatnak alternatívák, illetve hipotézisek nyitva, hiszen még a tanácskérőknek 

van érlelési idejük arra, hogy a végleges döntést meghozzák.  

(Szilágyi, Munka-pályatanácsadás mint professzió, Bp. 2007. 232-233.o.)  

  

Csoportos informáló tanácsadás:  

A csoportos informáló tanácsadás jellemzően 6-7. évfolyamokon történik a döntési 

szempontok tudatosításával, a döntés-előkészítés szakaszában átgondolandó 

önismereti, pályaismereti és munkaerő-piaci tényezők, valamint a képző 

intézmények áttekintésével.  

  

Szülői – tanulói tájékoztatók, konzultáció:  

- Aktuális feladatok, határidők a közép- és felsőoktatási beiskolázással, képzési 

kínálattal kapcsolatban  

- Internetes felületeken való tájékozódás segítése:  

Középfokú, és felsőfokú intézmények tájékoztató felülete   

- Szülői kérdések megválaszolása.  

  

Pedagógustájékoztató, konzultáció:  

- Igény szerint az intézményvezetőkkel, pályaválasztási felelősökkel, végzős 

évfolyamok osztályfőnökeivel az aktuális tudnivalókról 

 

Karrier tanácsadás 

 
Egyénre, személyre szabott segítségnyújtás azoknak, akik pályakezdők, álláskeresők vagy már 

kialakult karrierüket szeretnék megváltoztatni. A tanácsadó szakember módszereivel 

magabiztosságot, motivációt tud biztosítani, feltárja a személy erősségeit, gyengeségeit és azok 

fejlesztésének, korrekciójának módjait. Önismeret, személyiségismeret és szakmai ismeretek 

feltérképezése után rávilágít a lehetséges, ígéretes és kihívást jelentő karrier célokra. 

Karrier tanácsadás során a következő készségeket sajátíthatjuk el 

- nagyobb önismeret, önértékelés 

- hatékony  álláskeresési praktikák  

- változáskezelési stratégia 

- a karrier tudatos menedzselése 

 

Ezek mellett munkaerőpiaci visszajelzést kapunk tapasztalt tanácsadóktól, valamit egy 

próbainterjú során tesztelhetjük önmagunkat és visszajelzést kaphatunk a fejleszthető 

kompetenciákról. 

 

Diagnosztikai és terápiás eljárások kialakítása az iskolában 

 
Egyre nő a társadalomban a fejlesztő pedagógiai, gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai 

vizsgálatok, tanácsadások és terápiás foglalkozások iránt az igény. Intézményünk még 

rendelkezik szurdopedagógussal, szomatopedagógussal, tyflopedagógussal, autizmus 

spektrumzavar szakirányú gyógypedagógusokkal, konduktív pedagógusokkal is.  Ezek a 

szakterületek országosan is nagy hiányszakmáknak minősülnek. Iskolánkban minden személyi 

és tárgyi feltétel adott a kiváló diagnosztikai és terápiás tevékenységek végzésére, akár külső 

érdeklődők számára is. 
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Szállító szolgáltatás 

Az iskolánk tanulóinak 32%-a bejáró tanuló. A bejárást gyakran nehezíti az iskola és a lakóhely 

közötti távolság és a rossz közlekedés. A speciálisan kialakított és felszerelt kollégium 

hiányában az ingázás az egyetlen lehetőségük az iskolába való eljutásra. Tanulóink jelentős 

része állapota miatt nem tudja igénybe venni a közösségi közlekedési eszközöket. Mindennapos 

iskolába járásukat támogató szolgálatok bevonásával tudják megoldani. A jelenleg 

rendelkezésre álló támogató szolgálatok kapacitása sajnos véges, szűkös. Gyakori, hogy 

tanulóink kulturális, sporteseményekre, rendezvényekre, tanulmányi versenyekre, jeles 

eseményekre, egyéb szabadidős programokra az utazás miatt nem tudnak eljutni. Az Alapítvány 

rendelkezésére álló szállító szolgálata nagy segítség, megoldás lehetne a tanulóink utazási 

szükségleteinek megoldásában. 

Kollégiumi nevelés – kialakítsa az intézményi struktúrán belül az alapítvány 

támogatásával 

A kollégium a gyerekek második otthona, sokuknak pedig családi körülményeik miatt az első 

igazi otthont jelenti. Számos tanuló számára a kollégiumi ellátás biztosítása a továbbtanulás 

lehetőségét is rejti magában. A megye, régió tanulói számára a kollégiumi férőhelyek 

biztosítása (a lemorzsolódás veszélyeztetettségét is elhárítja) később lehetőség szerint országos 

hatáskörre való kiterjesztése. Lehetőséget kaphatnak tanulóink a hetes bejárásra, olyan 

településekről is továbbtanulhatnak nálunk, amelyek távolságuk miatt kiesnek az iskola 

közvetlen vonzáskörzetéből. 

Mivel tanulóink jelentős százaléka SNI tanuló, így speciálisan kialakított, felszerelt kollégiumi 

férőhelyek biztosítására van szükség a legszélesebb skálán mozgó fogyatékossági típusok és 

súlyosságuk alapján. Ilyen szükséglet pl. a mozgássérült gyermekek számára az 

akadálymentesített környezet, vagy az érzékszervi fogyatékos, autista tanulók számára a 

megfelelő eszközökkel ellátott közösségi terek, szociális helyiségek és szobák biztosítása. 

Iskolai közösségi terek fejlesztése, kialakítása az Alapítvány segítségével 

Az iskolai közösséget szolgáló közösségi terek kialakítása, fejlesztése. Pl. kulturális és sport 

események céljából, tanulói csoportok találkozásának biztosítása, kreatív, alkotó és   beszélgető 

sarkok, kialakítása a szociális kompetenciák fejlesztése érdekében és a jó mikroklíma 

érdekében. Zöld közösségi terek kialakítása, (pl. iskolakert, gyógynövénykert, pihenő park stb.  

Szabadidős programok megvalósítása az Alapítvány segítségével 

Kirándulások, természetjáró túrák, családi napok, önkéntes munkák stb. 

Kereskedelmi- termelői tevékenység támogatása az Alapítvány által 

Mini majorság kialakítása: mezőgazdasági termelő tevékenység folytatása,  a szakmai ágazatok 

által készített termékek városi, országos bemutatása, kiállítások szervezése, illetve a termékek 

értékesítése. 

Alalpítvány által működtetni kívánt iskola bemutatása 

Az intézmény jogelődje már 1952-től létezik, mint Dolgozók Általános Iskolája kezdte meg 

életútját. Eredeti funkciója az ipar szakemberképzésének biztosítása volt, hiszen azzal a céllal 

jött létre, hogy Miskolc városában és vonzáskörzetében hiányos, befejezetlen általános iskolai 

tanulmányaikat befejezhessék és az akkori igényeknek megfelelő szakmai tanfolyamokon 

tanulhassanak tovább. Az akkori iskolát az ipar tartotta fenn, majd amikor a felnőttek általános 

iskolai képzése folyamatosan csökkent, az iskola fenntartását átvette Miskolc Megyei Jogú 
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városa. Az iskola továbbra is a leszakadó társadalmi rétegek: fogyatékosok, hátrányos 

helyzetűek befogadására, értékeik felismerésére, társadalmi integrációjára vállalkozott. Az 

1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény elismerte és kimondta a szociális és oktatási ellátások 

jelentős bővítésének szükségszerűségét. Az 1996-os közoktatási törvény értelmében háromféle 

iskolatípus megteremtésére volt lehetőség, mint a szakiskola, speciális szakiskola és a 

készségfejlesztő speciális szakiskola. Az 1998. évi XXXVI. törvény a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról – szem előtt tartásával határozták meg a 

fogyatékos személyek társadalmi integrációját elősegítő képzési tartalmaikat a mikro és makro 

környezeti elvárásoknak megfelelően. Mára már egy letisztult profil maradt az intézménynél. 

A Miskolci SZC Martin János Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája látja el az 

integráltan/ szegregáltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulók középfokú oktatását-

nevelését, képzését. Nevezett intézmény inklúziós indexe országos szinten is magasnak 

tekinthető. Iskolánk célkitűzése, hogy az SNI tanulókat felkészítsük az alapműveltség bővítése 

mellett a szakmai vizsgára, a munkavállalásra és az önálló életvezetésre, munkavégzésük során 

a társadalmi integrációra, beilleszkedésre. Eredményességünk záloga az intézmény nyitott 

szellemisége az általános iskolák, szakképző intézmények felé, a szülők felé és a munkaerőpiac 

részt vevői felé. 

 

Az iskola képzési szerkezete – amelyet az intézmény Szakmai Programja részletesen 

bemutat (megtekinthető az iskola honlapján www.martinjanos.hu) 
 

1, Szakképző iskolai képzés: Itt a 3 éves képzés során – ami a 9. évfolyam végén ágazati 

alapvizsgával, 12. tanév végén szakmai vizsgával zárul – egy szakmát sajátítanak el a tanulók. 

Minden tanuló először alapképzésben, majd szakirányú oktatásban vesz részt. Az ágazati 

alapképzés ágazati alapvizsgával zárul, ami egyszerű munkakörök betöltésére alkalmas. A 

tanulók ösztöndíjban részesülnek a kezdetektől az ágazati alapvizsga letételéig, ami ezután 

átalakul munkaszerződéssé a szakirányú duálisképzésben. 

 

2, Szakiskolai képzés: 1+ 3 rész és  1+4 teljes szakképesítést adó adaptív központi program 

szerint. Az első tanév előkészítő évfolyamként működik.  A tanulók valamennyi évfolyamon 

tanulják a közismereti tantárgyakat is, továbbá a 9. évfolyamtól kezdődik meg a szakmai elméleti 

és a szakmai gyakorlati képzés. Szakiskolába csak a szakértői bizottságok döntését követően kerülnek 

diákok.  

 

A szakiskolában ISCED 3-as szintű szakképesítést, vagy ezek ún. részszakképesítését lehet megszerezni. A 

sajátos nevelési igényű diákoknak fenntartott általános iskolák elvégzése után 

a szakiskolákban  is azonnal elkezdődhet már a szakképzés, de továbbra is jellemzően egy 

alapozó-pályaorientáló évfolyammal kezdődik ez az oktatási program. Ezekben az iskolákban 

mód van arra, hogy ugyanazokra a szakképesítésekre képezzék a fiatalokat, mint a 

szakközépiskolák, de ezekben rész-szakképesítéshez vezető programok indíthatók. Az iskolai 

tanulmányaikat a komplex szakmai vizsgával zárják a tanulók. A Nkt. 3/A. §  A sajátos nevelési 

igényű tanulók középfokú iskolai nevelése-oktatása céljából a szakiskola a többi tanulóval 

sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók felkészítését végzi. A 

file:///C:/Users/BG/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1040/Attachments/www.martinjanos.hu
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szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti oktatás és az Szkt. 

szerinti szakmai oktatás, illetve szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik. A 

szakiskolában az Szkt. szerinti szakmai oktatás a szakmajegyzékben meghatározott szakmák 

körében - a sajátos nevelési igény típusától függően - a képzési és kimeneti követelmények 

vagy a képzési és kimeneti követelmények alapján készített speciális kerettanterve szerint 

folyhat. A szakiskolában az évfolyamok száma a szakmajegyzékben vagy a képzési és kimeneti 

követelmények, illetve a programkövetelmény alapján készített speciális kerettantervben 

meghatározott. Az Szkt. szerinti szakmai vizsgára, illetve képesítő vizsgára történő felkészítés 

a szakiskola feladata, amely a kötelező foglalkozások keretében történik. 

3, Készségfejlesztő iskolai képzés: 2+2 éves. Az első két tanévben közismereti tárgyakat 

melyek a sajátos nevelési igényhez igazodó közismereti kerettantervek alapján folyik, majd a 

további két tanévben az életkezdéshez való felkészülést és a munkába állást lehetővé tevő, 

egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű 

évfolyamokból áll, amelyek évfolyama a készségfejlesztő kerettantervek szerint meghatározott. 

A készségfejlesztő iskolai képzés az életvezetési ismereteket és a mindennapi élet gyakorlati 

ismereteinek, kompetenciáinak megtanítását, az ezekben való jártasság kialakítását tekinti az 

egyik meghatározó céljának. A másik kiemelt cél, hogy az értelmileg akadályozott tanulók 

ismerjenek meg különböző munkaformákat, tevékenységeket, munkatípusokat, egyszerűbb 

munkaköröket és a gyakorlati képzések után munkába álljanak a nyílt munkaerőpiacon. A 

tanulók munkaköröket ismerhetnek meg és munkaerőpiaci ismereteket is szerezhetnek. A 

tanulók 27 éves korukig vehetik igénybe a készségfejlesztő iskola képzéseit. A készségfejlesztő 

iskola képzési szerkezete 2+2 éves. Gyakorlatorientált részfolyamatok elsajátítása a cél, 

melyeket az iskola jól felszerelt tanműhelyeiben sajátíthatnak el. A munkahelyi gyakorlat a 

munkaerőpiaci programok keretében a nyílt munkaerőpiacon történik. A 9-10. évfolyamok 

előkészítő évfolyamokat jelentenek (főként közismereti tárgyakat tanulnak), de már itt 

megjelennek alacsony óraszámban a gyakorlati munkaerőpiaci ismeretek is, a modulokhoz 

rugalmas tanulási utak mentén jó gyakorlatok alkalmazásával orientációs tevékenység is zajlik.  

A 11-12. évfolyam kifejezetten munkaerőpiaci gyakorlati képzést jelent. A szakmacsoportok 

két-három modulból állnak. Széles kínálat teszi lehetővé, hogy a tanulók iskola utáni 

elhelyezése minden esetben az egyéni lehetőségek figyelembevételével történhessen. A 

készségfejlesztő iskola elvégzéséről a tanulók   bizonyítványt (Készségfejlesztő Iskola 

bizonyítvány kapnak.) 

Az intézményünkben működő szakiskola és készségfejlesztő iskola lényegében szakképzési 

feladatokat lát el és munkaerőpiaci felkészítést végez. Meggyőződésem, hogy a nemzetközi 

gyakorlat, az EU nemzeti stratégiák törekvéseit, a társadalmi egyenlőség, inklúzió 

megteremtését, méltányos és minőségi oktatást, a méltósághoz való jogot a szakképzéshez 

tartozva tudjuk megvalósítani tanulóinknál. (A Miskolci Szakképzési Centrumhoz tartozva akár 

egy Nemzeti Modellprogramként is működhetne) 
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Szubjektív (személyi) adottságok 
 

1, Tanulói adatok 

A 2020/21-es tanévben iskolánk 26 tanulócsoportot / osztályt indított.  A 2020. október 01-jei 

állapot szerint a fenti táblázatban szereplő képzésekre összesen 255 fő iratkozott be Tanulóink 

95%-a SNI tanuló. 4 fő BTMN - nel küzdő tanuló.  Ebből 225 fő SNI tanuló, amely létszám 

súlyozott létszámként 588 főnek felel meg. A tanulói adatokból, összetételből látható, hogy 

iskolánk befogadó iskola, ennek szellemében indítja képzéseit, törekszik az esélyegyenlőség 

megteremtésére és a társadalmi integrációra, a munkavilágában való elhelyezkedés, a teljes élet, 

a munkához való jog gyakorlására. 

 

SNI tanulók megoszlása fogyatékosság típusa szerint 
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Fő 3 4 14 83 1 52 1 3 1 1 1 30 5 2 6 1 1 5 5 1 1 1 2 

 

Egyéb kiemelt figyelmet, bánásmódot igénylő tanulók 

 

GYVK HH HHH BTMN 

29 19 28 4 

 

Hiányzási mutatók, megtett intézkedések  

 

(2020/21-es tanév I. félév adatai alapján 245 tanulóra vetítve) 
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Igazolt hiányzás Igazolatlan 

hiányzás 
Összesen  

Intézkedések 

száma 

2739 óra 18 óra 2757 fő 52 

 

 

Tanulmányi eredmények az iskolában 

 

A 2019/20-as tanév végi összesített intézményi, tanulmányi eredményeket az alábbi grafikon 

szemlélteti: 

 

Az osztályok közül a leggyengébben a szakképzési hídosztályok teljesítettek 3,08 - 3,3 - mas 

átlaggal. A legjobb teljesítményt a készségfejlesztő iskolai tanulói érték le a 4,48- 4,8-es 

átlaggal. Ezek az eredmények nagyon szép, kimagasló eredmények, melyek hátterében a 

tanulók egyéni fejlődésének rendszeres monitorozása, az objektív mérései (tanév eleji, évközi 

és tanév végi), az adaptív pedagógiai programok, a projektpedagógia, a rendszeres 

felzárkóztatások, a habilitációs-rehabilitációs fejlesztések, a szülők, oktatók és a tanulók szoros 

együttműködése áll. Fontos megjegyezni, hogy a tanulók folyamatos motiválása, nyomon 

követése, támogatása a tanulásban, életvitelben, valamint a tanuló önmagához viszonyított 

teljesítményének reális értékelése is sokat jelent az iskola szép tanulmányi eredményeinek 

elérésében. 
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A fenti diagramokról leolvasható, hogy tanulóink nagyobb százaléka 32% a 4 -4, 5-ös 

tanulmányi átlagot produkálta. Az intézményben bukás nem történt ebben a tanévben. A 

lemorzsolódás szinte minimális. 

Az alábbi két diagram a készségfejlesztő iskola, a szakiskola és a szakképző iskola tanév elején, 

tanév közbeni és a tanév végén mért részképességeinek, készségeinek és képességeinek a 

mérési eredményeit mutatják, melyeket a szakképzési törvény által is meghatározott 

„Fejlesztési Program”, valamint az egyénre szabott habilitációs, rehabilitációs és fejlesztő 

tevékenységek is jelzik. Az alábbi két táblázat a gyógypedagógiai diagnosztika bemeneti, 

köztes és kimeneti méréseit mutatja (digitális oktatás idején) 

 

 

 

 

2%

22%

17%

32%

27%

3 alatti 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5 fölött

49%
41% 39%

50%
41%

57%
52% 50%

65%

47%
55%

50% 49%

63%

45%

FINOM.MOZG NAGYMOZGÁS BESZÉD DIFFERENCIÁLÁS SZÁMFOGALOM

Bemeneti, köztes és kimeneti mérési eredmények a  
készségfejlesztő iskolában 2019/2020-as tanévben

Bemeneti Köztes Kimeneti
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Szubjektív (személyi) feltételek humán adottságok 
2, oktatók 

Az intézményt 1 fő igazgató és 3 fő igazgatóhelyettes irányítja. Vezetői munkájukat közvetlenül 8 fő 

munkaközösség vezető segíti. 

Oktatói munkakörök Fő 

Igazgató 1 

Igazgató helyettes 3 

Oktató 14 

Szakoktató/mérnöktanár 19 

Gyógypedagógus 8 

Összesen: 45 

 

Jelenleg 1 fő asztalos és 1 fő pék oktatói álláshely betöltetlen. Több éve hirdet az iskola 

gyógypedagógiai tanári álláshelyet is. 

Óraadók Fő 

Gyógypedagógus 6 

Szakoktató 2 

Összesen: 8 

 

Oktatást-nevelést 

közvetlenül segítők 

Fő 

Gyógypedagógiai 

asszisztens 

17 

86% 90% 80% 82% 87%
62%

89% 94% 88% 90% 92%
71%

87% 94% 86% 88% 89%
70%

FIGY. TERJEDELEMFIGY.MINŐSÉG ALAKEGYEZTETÉS TÁJÉKOZÓDÁS IRÁNYOK LOGIKA

Bemeneti, köztes és kimeneti mérési eredmények a  
szakiskolában és a szakképző iskolában 2019/2020-as 

tanévben

Bemeneti Köztes Kimeneti
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Rendszergazda 1 

Oktatási asszisztens 1 

Egyéb: gazdasági, technikai 

dolgozók 

13 

Portás 1 

Összesen: 33 

Szakmai munkaközösségek 

Iskolánkban nyolc szakmai munkaközösség működik, melyek szerepe, feladata az iskola 

vezetésének segítése, az iskolai munkatervek, beszámolók elkészítése, koordinálása, az 

iskolavezetés által meghatározott szakmai feladatok megvalósulásának segítése, ellenőrzése, 

értékelése, pályakezdő kollégák segítése, mentorálása. Iskolánk működését a MÉCS-MIR és a 

DÖK is segíti. 

 

Az intézmény objektív (tárgyi) feltételei (infrastruktúra) 

Az intézmény négy épületből áll: Betonyp, Centrum, Főépület és a Távhő épülete. Az épületek 

folyamatos karbantartást igényelnek, régi típusú több évtizedes panelekből állnak. Lapos tetős 

tetőszerkezete, elavult villamos hálózata miatt folyamatos állagmegőrzést, felújítást 

igényelnek. Az intézmény nagyobbik része teljesen akadálymentesített (Főépület, Centrum és 

a Betonyp épületei). Tantermeink korszerűen felszereltek, speciális igényeket is kielégítőek. 

Interaktív táblák, projektorok, számítógép található, illetve minden teremben elérhető internet 

elérhetőség áll a rendelkezésre. A berendezések, felszerelések alkalmassá teszik 

intézményünket a projekt tevékenységközpontú oktatásra. Tanműhelyeink korszerűen 

felszereltek, az indított szakmák képzéséhez jól megfelelnek. A szakmák technológiáinak 

fejlődése, az új szakmai tartalmak, képzések miatt az eszközök folyamatos fejlesztést, 

korszerűsítést igényelnek. (pl. faipari, kárpitos, bőripari, élelmiszeripari, nyomdaipari, 

gépipari) 

Speciálisan kialakított és felszerelt helyiségek állnak rendelkezésünkre pl. logopédiai fejlesztő 

szoba, tiflopedagógiai, szurdopedagógiai, mozgásfejlesztő - konduktív pedagógiai, és autista 

fejlesztő helyiségek is rendelkezésünkre állnak. Egyéb terápiás szobák is segítik szakmai  

munkánkat,  amelyek a szenzoros integrációs terápia (SZIT) lehetőségét is biztosítják tanulóink 

számára. A speciális fejlesztő eszközök folyamatos bővítést, megújítást igényelnek. A személyi 

és tárgyi feltételeink teljesen alkalmasak a sajátos nevelési igénnyel élő tanulók közismereti, 

szakmai tantárgyak és gyakorlatok valamint a pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs 

foglalkozások biztosítására. 
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Az iskola kommunikációja és információ átadás, átvétele a KRÉTA rendszeren történik. 

 

Nevelési – oktatási tevékenységek 

• Iskolánk készül az ágazati alapvizsga feladataira. A szakemberek bevonásával az 

intézmény kidolgozta a Képzési Kimeneti Követelmények szerinti projekteket, 

melyek megvalósítása, esetleges korrekciója folyamatosan zajlik.  

• Szakmai –tantárgyi projektek megvalósítása 9-12. évfolyamokon  - a fa és bútoripari: 

asztalos,  a kreatív ágazatokon: bőrtermékkészítő, nyomdász, divatszabó- tanórai és 

tanórán kívüli és  digitális oktatás formában. 

• Honlap tartalmának folyamatos frissítése aktuális elemekkel pl. beiskolázás, PR 

tevékenységek, az iskola megismertetése, népszerűsítése 

• Folyamatos szervezeti kultúra fejlesztése szakmódszertannal és eszközrendszerrel a 

hatékony egyéni felkészítések biztosításával a sikeresebb munkába állás érdekében 

• A duális szakképzés szervezeti kultúránkba építése: a tanulói életpályát elősegítő 

pályaorientációs technikákkal, programokkal, új munkaerőpiaci partnerekkel, 

munkahelyekkel való kapcsolatépítés a tanulói nyílt munkaerőpiaci 

munkatapasztalatainak – gyakorlatainak megszerzése, illetve a sikeres munkavállalás 

érdekében 

• Korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás megelőzése. Az intézményi stratégiában 

megfogalmazott új szakképzési struktúra, átjárhatóság és rugalmas életutak kialakítása 

• Témahetek pl: Egészségnap, idegen nyelvi témahét (Erasmus program), DÖK nap, 

Fenntarthatósági témahét, Pénzhét, E Code Week számítógépes program. 

• Iskolai pályaorientációs tevékenységek pl. pályaorientációs kampány szervezése, 

Pályaorientációs kiállításon való aktív bemutatkozás, tanulói produktumok 

( Early School Leaving ) 

ESL  

riasztási  
rendszer 

Tanügy - igazgatási  

rendszer vezetése 

 2018/2019  tanévtől minden  

szakképző intézményben  

kötelező 

) ( GINOP fejlesztés 
 Kiterjesztése minden  

fenntartó intézményére 

KRÉT

A

- ESL modul 

A szakképzés Információs rendszere 

KRÉTA  - KIR 
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bemutatása, egyéb pályaorientációs feladatok online pl. szakmák bemutatása 

honlapunkon 

• Szakmai versenyekre való felkészítés pl: az ITM által meghirdetett Szakma Kiváló 

Tanulója vagy az ITM és az Agrárminisztérium felhívására a Szakma Kiváló Tanulója 

komplex tanulmányi versenyekre 

• Intézményi felzárkóztatásra törekvő mérések végrehajtása, értékelése és szükséges 

tennivalók meghatározása 

• Az országos kompetenciamérések és az eredmények kiértékelése, szükséges tennivalók 

megfogalmazása (lemorzsolódás, anyanyelvi kompetenciák, matematikai, 

gondolkodási készségek, tanulói kompetenciák stb. 

• Mérés-értékelési feladatok a tanulást és a megismerő tevékenységet folytató 

habilitációs-rehabilitációs munkaközösségben 

• Egyéni tanrendek kidolgozása a tanulói lehetőségek és szükségletek figyelembe 

vételével 

• Belső szakmai továbbképzések szervezése, esetmegbeszélések, műhelymunkák 

• Szakmai munkaközösségekkel történő szoros együttműködés 

• SNI, BTMN tanulók szakértői véleményeinek nyilvántartása, felülvizsgálataik és 

intézménykijelöléseik bonyolítása 

• Kapcsolattartás egyéb szervezetekkel pl. pedagógiai szakszolgálatokkal: járási, 

megyei, országos szakértői bizottságokkal, pályaorientációt végző munkacsoportokkal, 

alapfokú és középfokú oktatási intézményekkel a tanulóink szüleivel (szülői 

értekezletek, fogadóórák stb.), szakmai szolgáltatókkal, civilszervezetekkel, 

családsegítő szolgáltatóval, kamarával, versenyeket, tehetséggondozást végző 

szervekkel, munkaerőpiac résztvevőivel (BOKIK, munkáltatók). Az iskola kiemelt 

feladata, hogy a speciális igényekkel rendelkező tanulók duális képzésének 

megteremtéséhez külső partneri kapcsolatok kiépítésével is járuljon hozzá. 

• Főiskolákkal, egyetemekkel történő együttműködés, hallgatók mentorálása, 

hospitálások, tanítási gyakorlatok lebonyolítása (Eszterházy Károly Gyógypedagógiai 

Intézet, Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Gyógypedagógiai kara és várhatóan a 

Miskolci Egyetem Gyógypedagógiai Kara, ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar) 

• Kulturális és sporteseményeken való aktív részt vétel, ünnepségek, jeles napok 

eseményekről történő megemlékezés szervezése 

• Tanulói, szülői elégedettségi kérdőívek szerkesztése (MIR) 
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Az iskola eredményei 

 

 

Jó gyakorlatok 
 

1) "Tanulj Okosan" - tanulás, tanítása 

2) „Egészségre nevelés, egészséges életmód program létrehozása, melynek hatására a gyerekek 

felvilágosultak lesznek az egészséges táplálkozás pozitív hatásairól, a program egészségtudatos 

életre nevel” 

3) A történelem és társadalomismeret tantárgyba integrált életpálya-építési és szociális 

kompetencia fejlesztését célzó tananyagok a pályaorientációs és munkavállalói kompetenciák 

tükrében 

4) Egyéni Átvezetési Terv- Az iskolából a munka világába való bejutás támogatására 

5) Életpálya építési és szociális életviteli kompetenciák fejlesztését, alapkészségek 

megerősítését célzó oktatás és tanulásszervezés a pályaorientáció tükrében 

6) Életpálya építési és szociális életviteli kompetenciák fejlesztését, alapkészségek 

megerősítését célzó oktatás és tanulásszervezés az integrált nyílt munkaerő-piaci munkavállalás 

elősegítése érdekében 

7) Érzékenyítő esély-egyenlőség  

8) Komposztálási lehetőségek a mezőgazdasági szakmacsoportos oktatásban, 

természettudományi órákon, és természetvédelmi szakkörön 

9) Nem hiszünk a csodaszerekben 

10) On-line egyéni fejlesztési terv 

11) Mi így csináljuk „Ökoiskola” 
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Intézményi innovációk 
 

1) Munkaerő- piaci felkészítés programja. 

2) Komplex mozgásprogram a módszertana sérültségi területeknek megfeleltetve. 

3) Konduktív pedagógiai 

Eszközkölcsönzés – eszközbemutatók – útmutatók a sérültségi területeknek megfeleltetve. 

4) Tehetséggondozás téri-vizuális; testi-mozgásos; természeti; interperszonális (társas); 

interperszonális (személyes) intelligencia területen. 

5) Szülői érzékenyítés kidolgozott akkreditációs program használatával. 

6) Érzékenyítő program a sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó közösség felnőtt tagjai, 

tanulók, és valamennyi érdeklődő számára. 

7) Gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását 

elősegítő intézményi innováció iskolai program „Tudatos pénzkezelési oktatási-nevelési 

program” kiemelt szerepe van a köznevelésbe is beépülő alapvető pénzügyi ismeretek 

tanításának. 

8) Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program és tudatos használatát elősegítő intézményi 

innováció 

9) Illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését illetve a viselkedési függőségek 

megelőzését célzó program 

10) A környezet nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli 

tevékenységek támogatása 

11) Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, az oktatás IKT-val 

való támogatása 

12) Komplex közlekedési ismeretek programja 

13) Média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innováció 

14) Nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez 

kapcsolódó nemzetiségi, népismereti programok megvalósítása 

15) Személyközpontú módszerek segítésére esetmegbeszélő csoport működtetése 
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Intézményi elvárások, igények a képzés kapcsán 

 

Jövőkép 

Az adaptív oktatás alkalmazásával, az inkluzív nevelés keretein belül, egyaránt és együtt 

használva a duális szakképzési rendszer és a gyógypedagógiai nevelés-oktatás módszereit, 

forrásait illetve eszközeit a sajátos nevelési igényű tanulók átvezetése a nyílt munkaerőpiacra, 

hozzásegítve őket az állapotuknak és képességeiknek megfelelő, aktív társadalmi-gazdasági 

szerepvállaláshoz, egyéni érvényesülésükhöz. A duális szakképzés rendszerében megszerzett 

tudásuk alapján a tanulók ezáltal a tanulók biztos megélhetést tudnak teremteni maguknak és 

családjuknak. A közös cél hangsúlyozottam megjelenik a nemzetközi és hazai szakpolitikák 

irányelveiben is, ez egyben társadalmi felelősségünk is. 

A jövő, a megvalósítás sikerkritériumai 

1, Rendszerszemléleti tudatosság 

Fontos számunkra a rendszerben való gondolkodás.  

Szemléleti, fogalmi keret és eszközrendszer, amelynek célja, hogy: 

- Gondolkodásunkat a nagyobb összefüggések átlátására irányítsa, 

- Segítsen abban, hogy döntéseinknél a hosszabb távú, tovagyűrűző hatásokra 

koncentráljunk, 

 

 

Gazdaság: Szakképzett, gazdaságilag aktív 

munkaerő, amely képes megfelelni az új 

kihívásoknak. 

Társadalom: Passzív kedvezményezettek helyett, 

aktív hozzájárulók. 

Egyén: Befogadás, az egyéni érvényesülés út 

megtalálása. 
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2, Adaptív nevelés és oktatás, tanulóközpontú megközelítés 

 

Adaptivitáson a pedagógiában olyan alkalmazkodva fejlesztést/fejlődést értünk, amely egyaránt 

tekintettel van az egységesség és a differenciáltság szempontjaira, akár az egyének, akár a 

csoportok, akár az intézmények igényei felől közelítünk.” (M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés 

és oktatás) 

Intézményünkben az adaptivitás alkalmazása elvárás 

- a tanulásszervezésben, 

- a szakmai program megalkotásánál, 

- pedagógusok attitűdjeiben, 

- és a tanórai folyamatokban is. 

Az iskola tantestülete bízik a tanulók képességeiben, és a lehetőségeket látja és veszi észre a 

nehézségek helyett. Az a célunk, hogy valamennyi tanuló önbizalma nőjön és higgyenek abban, 

amit csinálnak. Megerősítjük a tanulókat önbecsülésük növekedése és személyiségük fejlődése 

érdekében. 
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3, Inkluzív, befogadó oktatási környezet 

 

Intézményi szinten 

 a tanulók közötti különbségeket az oktatási kultúra természetes részének tekintjük.  

- Olyan légkör, amelyben a motiváció és az elkötelezettség dominál. 

- Közös tanulásszervezési és szabadidős tevékenységek beépülése az intézmény nevelési-

oktatási profiljába (projekoktatás, gyakorlati tevékenységek, témahetek, kirándulások, 

rendezvények) 

- Együtt és egy időben használt közösségi terek. 

- A vezetés elkötelezettsége. 

Befogadó oktató feladatai az együttnevelés során 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 

b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet 

biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények 

elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó 

módszereket alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

e) az együttnevelés során alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő 

viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 

Gyógypedagógus feladatai az együttnevelés során 

a) segíti a gyógypedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, 

hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 
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e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon  

- egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben 

-, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

Multidiszciplináris csapatok 

A multidiszciplináris közösségeinkben mindenkinek megvan a maga világos szerepe 

(pedagógusok, gyógypedagógusok, konduktorok, pszichológusok, szociális segítők, belső 

képzők, karrier tanácsadók, a minőségbiztosítási csoport tagjai stb.), csapatmunkában 

dolgoznak, s magas szinten tartanak fenn belső és külső kapcsolatokat is más 

szolgáltatókkal és szolgálatokkal. Jótékony hatást gyakorol a multidiszciplináris közösség 

munkájára, ha kompetens és hozzáértő szakszemélyzete fejleszti ki az egyéni terveket, 

biztosítja a tanulóközpontú megközelítés érvényesülését és nyújt támogatást a tanulóknak 

és a munkaadóknak az átmenet időszaka alatt. 

Hatékony minőségbiztosítási rendszer. 

A minőségbiztosítási csoport multidiszciplináris csapatként működik, tagjai között van 

gyógypedagógus, szociális, tanügyi igazgatási és szakképzési szakember is. Munkája során 

a PDCA ciklusok figyelembevételével dolgozik. Közreműködik a szakképzés minőségének 

fokozására és a tanulók valós munkaerőpiacra való felkészítésének javítására irányuló 

programok bevezetésénél, vizsgálatánál; koordinálja az intézményi önértékelési 

tevékenységeket. 

Megfelelő pedagógus/segítő/tanuló arány 

A jogszabályi keretek által biztosított alacsonyabb osztálylétszám a szakiskolai és 

készségfejlesztő iskolai képzésben kedvező hatással van a tanulásra. A pedagógus mellett 

további személyzet is jelen van az osztályban. Az iskolában elegendő számú segítő 

személyzet (például gyógypedagógiai asszisztensek) áll rendelkezésre, amelynek 

tevékenységét intézményi szinten koordináljuk, hogy minél változatosabb jellegű segítséget 

tudjanak nyújtani. 

✓ Jól képzett, innovatív munkatársak. 

A tantestület magasan képzett munkatársakból áll, akiknek formális egyetemi, vagy 

főiskolai szintű végzettségük, szakképzettségük és/vagy munkaerő piaci környezetben 

szerzett tapasztalatuk van. Lehetőségünk van folyamatba ágyazott továbbképzésekre, 

illetve humán erőforrás/szakmai fejlesztési lehetőségek kihasználására. 

✓ Tanulói motiváció és elkötelezettség. 
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Olyan tanulásszervezési és módszertani megoldásokat részesítünk előnyben, amelyek 

előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését.  A tanulás iránti motiváció, a műveltségbővítésre irányuló attitűd 

felerősítéséhez külső helyszínek igénybevétele szükséges. Ezt munkahelyi látogatások, 

külső iskolai gyakorlatok megszervezésével, múzeumpedagógiai foglalkozások 

igénybevételével igyekszünk biztosítani, pozitív attitűdöt teremtve az élethosszig tartó 

tanuláshoz is. 

Vezetési elv 

Új kihívásokra felkészülni és felkészíteni; a tanulók boldogulása érdekében az intézményi nevelés 

alkalmazkodjon az elvárásokhoz, adjon esélyt a tanulók helytállására. Együttnevelés eredményes 

megvalósítása – adaptivitás /egyéni sajátosságok ismeretében, megvalósuló egységes oktatás/ a 

változó feltételekhez való alkalmazkodás a fejlődés alapja. Munkám során az intézményi 

önértékelésből, az iskola céljaiból és Szakmai Programjából levezetve, küldetéséből, jövőképéből 

kiindulva megalapozott, rendszeresen felülvizsgált megközelítéseket kívánok alkalmazni az 

intézményi működés minden területén. 

 

Az intézmény által létrehozott értékekre és eredményekre építeni fogok, minden eddigi pozitív 

folyamatot megerősíteni és továbbfejleszteni szükséges Az erősségeket megtartva, a gyengeségeket 

fejlesztési tervbe építve. A partneri igények kielégítése érdekében a minőségfejlesztési tevékenységet 

szisztematikusan a PDCA logika tudatos alkalmazásával, minőségelvű gondolkodásmód, illetve 

elkötelezettség megtartásával, továbbfejlesztésével kívánom megvalósítani. 

 

Munkaerő piaci program /munkavállalói kompetenciák fejlesztése 

 

 

✓ Szociális hátrányok enyhítése irányuló tevékenység, korai lemorzsolódás megelőzése 

- Felzárkóztató órák, foglalkozások  
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- Családlátogatás 

- Tanulószobai és kollégiumi ellátás biztosítása  

- Szülők felvilágosítása az igénybe vehető támogatásról. Segítségnyújtás ezek      

megszervezéséhez. 

- Kedvezményes táborozások, kirándulások 

- Drog- és bűnmegelőzés program 

- Segítségnyújtás ösztöndíj elnyeréséhez (sport, tanulmányi) 

      - Pályázati lehetőségek kihasználása (helyi, országos, uniós támogatások, pályázatok) 

- IPR foglalkozások 

✓ A szülők gyermekük tanulási folyamatában való aktív részvételét bátorító 

stratégia. 

Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó kapcsolat kialakítását, ápolását. 

A tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, 

megértésen kell alapulnia. Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint iskolahasználókkal 

egyetértésben tudjuk megvalósítani. A szülőkkel, mint egyenlő partnerekkel való formális 

együttműködésen és párbeszéden alapul, s azt célozza, hogy a szülőknek – a meghatározott 

keretek között - beleszólásuk legyen abba, gyermekük hol és hogyan folytat gyakorlati 

képzést.  

 

✓ Átjárhatóság biztosítása az intézménytípusok között. 

✓ Nemzetközi kapcsolatok és tapasztalatcsere. 

✓ Hatékony pályaorientációs és pálya-tanácsadási tevékenység. 

✓ Többoldalú egyéni fejlesztés (EFT, EÁT, mentortanár, tanórán kéttanáros modell, 

/rehbilitációs foglalkozás). 

✓ Digitalizáció az oktatásban. 

✓ Projektoktatás munkahelyi körülmények között (minden tanuló bevonásával az 

együttműködési és innovációs készségek és képességek fejlesztésére). 

Fejlesztési koncepció – (intézmény „Szakmai Programját” is figyelembe véve) 

Elvek 

Új kihívásokra felkészülni és felkészíteni; a tanulók boldogulása érdekében az intézményi 

nevelés alkalmazkodjon az elvárásokhoz, adjon esélyt a tanulók helytállására. Együttnevelés 

eredményes megvalósítása - adaptivitás /egyéni sajátosságok ismeretében, megvalósuló 

egységes oktatás/ a változó feltételekhez való alkalmazkodás a fejlődés alapja. Munkám során 

az intézményi önértékelésből, az iskola céljaiból és Szakmai Programjából levezetve, 

küldetéséből, jövőképéből kiindulva megalapozott, rendszeresen felülvizsgált 

megközelítéseket kívánok alkalmazni az intézményi működés minden területén. 

Az intézmény által létrehozott értékekre és eredményekre építeni fogok, minden eddigi pozitív 

folyamatot megerősíteni és továbbfejleszteni szükséges Az erősségeket megtartva, a 

gyengeségeket fejlesztési tervbe építve. A partneri igények kielégítése érdekében a 

minőségfejlesztési tevékenységet szisztematikusan a PDCA logika tudatos alkalmazásával, 
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minőségelvű gondolkodásmód, illetve elkötelezettség megtartásával, továbbfejlesztésével 

kívánom megvalósítani. 

 

Célok szervezeti szinten 

Rövid távú cél 

Az egységek (nevelés-oktatás, szakképzés, gyermek- és ifjúság- védelem, szociális egység) és a 

teamek közötti horizontális és vertikális tanulás által minőségi munka valósuljon meg. Az 

intézményben fellelhető „jó gyakorlatok” átadására kerüljön sor, melynek tapasztalatai a mindennapi 

munkába épüljenek be. Humánerőforrás kompetencia térképének monitorozása. Reform 

tantárgyfelosztás elkészítése a kompetencia térkép alapján. (Pl. egyéb munkakörből hiányzó 

területekre való átirányítás) 

 

 Középtávú cél 

Az intézmény dolgozói képesek legyenek csapatmunkával a szervezetet erősíteni, mely által 

a partnerek elégedettsége nő. A dolgozók kompetencia térképe alapján a meglévő (szunnyadó 

végzettségek kiaknázása, hiányterületekre való bevonás, szakszerű, jogszerű átirányítások 

alkalmazása.  

 Hosszú távú cél 

Az intézményben olyan minőségi munka kialakítása, amely egy másfajta szemléletet igényel és 

minden egyes dolgozó a „jó gazda” szellemében tevékenykedik. Az egész életen át tartó tanulás- 

ra való igény kialakítása. Olyan intézmény megteremtése, amelynek minden szervezeti szintjén 

megjelenik a referencia. 

 

Szakképzésfejlesztés – Minőség irányítási rendszer (MIR) 

Előzmények 

 Benchmarking –adatgyűjtés az alábbi területekről: 

• Szakmai mutatók 

• Gazdálkodási mutatók 

• Az alkalmazottakkal kapcsolatos eredmények 

• Az intézmény partnerkapcsolataival kapcsolatos eredmények 

• Az intézmény elismertségével kapcsolatos eredmények 

• Az infrastruktúrával kapcsolatos eredmények 

 

Az adatbázis feltöltése a kiadott értelmezési és számítási életmutató alapján történt az abban megjelölt 

kulcsindikátorok alapján, ami mutatóinkat összehasonlíthatóvá teszi a többi szakképző intézménnyel 

EU környezetben is. Ezen kulcsindikátorokat a Szakképzés-fejlesztési stratégia alapján határozták 

meg, a Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) elveit alapul véve. A mutatókat 
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partnereinktől kérdőívek segítségével PIEM mérés által gyűjtötték. A kérdőíveken kezdetben hétfokú 

, majd kilenc fokú skálát alkalmaztak. 

Az intézmény a Szakiskolai Önértékelési Modell – SZÖM I. (Helyzetfelmérő) és a SZÖM II. 

(Fejlesztési) szint után és a tanévben végezték a SZÖM III (Kiválósági) szint bevezetését is 

elvégeztük, melynek kulcsterületei azonosak az SZMBK kulcsterületeivel és a Benchmarking 

indikátoraival. Megkezdték a Közös Minőségbiztosítási Keretrendszer (CQAF) kiépítését. A 

kialakítás első lépéseként az intézményben felmérték a meglévő irányítási rendszerek (COM I-II., 

SZÖM I-II., KMD) eredményeinek, fejlesztéseinek beépülését az intézményi szervezeti kultúrába, 

dokumentumokba, összevetették az SZMBK (Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer) 

követelményeivel, ennek összegzését fejlesztési tervben „Fejlesztési terv minőség rendszerek 

integrálására, CQAF követelmények szerinti átalakítására” rögzítették. 

Kialakítottuk minőségstratégiánkat, megfogalmaztuk minőségcéljainkat. Minőségirányítási rendszert 

működtetünk, rendelkezünk önértékelési rendszerrel.  

Az iskola Minőségirányítási Programja (MIP) részeként a teljesítményértékelési mérési 

„rendszerünket” /munkatársi-tanulói/ kidolgozták, működtették.  

A Szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 19.§ (3) bekezdésének, a minőségirányítási 

rendszer újbóli kötelező bevezetését határozza meg. Véleményem szerint a 

minőségbiztosítási rendszer újbóli bevezetése az iskolai szervezeti kultúrába újra 

ráirányíthatja majd a figyelmet a szakképzésben fontos partnerközpontúságra és a 

személyi feltételek fejlesztésére, amelyek nagymértékben növelhetik a szakmai munkánk 

hatékonyságát, az oktatói minősítési rendszer alkalmazásával az EQAVET 

minőségbiztosítási ciklus alkalmazása (intézményi MIR) 

 

 

ERASMUS+ programok megvalósítása - Europass 

A tanulóknak, szülőknek rendszeresen szolgáltatunk információt az EUROPASS keretrendszerről, 

annak jelentőségéről, belső-külső információs – kommunikációs rendszerünkön keresztül (pl. 

fórumok, szülői klub, értekezlet, hirdetőtáblák, prospektusok, stb.). 

ÖNÉRTÉKELÉS 
INTÉZMÉNY ÉS VEZETŐ 

OKTATÓI  

ÉRTÉKELÉS 

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS  
INTÉZMÉNY ÉS VEZETŐ 
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A tanulás-tanítás folyamatába is beépítettük az ismereteket a különböző tantárgyakon, projekteken 

keresztül (pl. pályaorientáció, vállalkozástan, gazdasági ismeretek, osztályfőnöki óra, stb.). 

 

Tanítunk  

− a Nemzeti Referencia Központ Magyarország (mely egy európai hálózat részeként működik) 

szolgáltatásairól, 

− a nemzeti oktatási rendszerről, a szakképzésről 

− a szakképesítésekről és ezen belül a bizonyítvány kiegészítőlapokról, 

− az EUROPASS - portfólió dokumentumairól 

Európai Önéletrajz (Europass Curriculum Vital),  

Nyelvi útvelél (Europass Language Passport) 

Mobilitási igazolvány (Europass Mobility) 

Bizonyítvány-kiegészítő (Europass Cerfiticate Supplement) 

Oklevél melléklet (Europass Dioploma Supplement), 

mely a munkavállalóknak, továbbtanulóknak kíván segítséget nyújtani.   

 

Europass keretrendszer megteremti a bizonyítványok és kompetenciák átláthatóságát, ezáltal segítve 

a tanulmányi célú vagy munkavállalási mobilitást – vagyis azt, hogy tanulóink külföldön is 

tanulhassanak vagy dolgozhassanak. 

Az Europass portfólió átláthatóvá teszi mit tanultak és milyen eredménnyel, milyen tapasztalataik 

vannak és miben jártasak. Így az intézmények és a munkaadók könnyen összehasonlíthatják a 

különböző országokból érkező pályázókat.  

 

Felelősség és együttműködés az esélyteremtésben 

A fogyatékossággal élő emberek társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése nemzetközi szinten 

kifejezett szándék, melynek megvalósítására számtalan törekvés mutatkozik. Hazánkban is egyre 

inkább összehangolt érdekek és törekvések testesülnek meg mindazokban a fogyatékossággal élők 

esélyegyenlőségét, társadalmi rehabilitációját szolgáló – dokumentumokban, amelyek a 

fogyatékossági ügy területén előrehaladást eredményeztek. Az EU fogyatékosságügyi 

intézkedéseinek az a célja, hogy létrejöjjön a fogyatékosság kérdéseinek fenntartható és működőképes 

megközelítése Európában. 

Ennek alapján olyan jövőbe tekintő elképzelések körvonalazódnak, amelyek mentén megvalósulhat 

a fogyatékos emberek fokozott bevonása a gazdaságba és társadalomba. A társadalmi befogadás 

legkritikusabb tényezője a foglalkoztatás, ezért az EU Intézkedési Terve a fogyatékos emberek 

foglalkoztatásának támogatásához szükséges feltételek megteremtését szolgálja.  

Foglalkoztatási egyenlőségi terv Munkáltatók - fogyatékos személyek igényeihez való 

alkalmazkodás, munkához való hozzáférés, abban való részvétel, célképzés – továbbképzés, pl. 

jeltolmács – megfelelő feltételek 
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Ennek megfelelően a terv invenciója az alábbi pilléreken nyugszik 

1. a foglalkoztatás és foglalkoztatásban maradás; 

2. az egész életen át folytatott tanulás mint a foglalkoztathatóság, az alkalmazkodóképesség, a 

személyes fejlődés és az aktív állampolgári magatartás eszköze; 

3. új technológiák lehetőségeinek hasznosítása, hiszen ezek a technológiák jelentős szerepet 

vállalhatnak az esélyegyenlőség és mobilitás megteremtésében a gazdaságban, esélyt jelenthetnek a 

fogyatékos emberek számára 

4. nyilvános épített környezet hozzáférhetősége, ami előfeltétele a munkahelyi részvételnek és a 

mobilitásnak a gazdaságban és a társadalomban. 

 

Oktatási egyenlőtlenségek EU, OECD szorgalmazás, oktatási méltányosság  

Az oktatási méltányosság egy olyan oktatási környezetre vonatkozik, amelyben az egyéneknek 

módjukban áll, hogy képességeik és tehetségük alapján fontoljanak meg választási lehetőségeket és 

hozzanak döntéseket, s ebben ne sztereotípiák, egyoldalú elvárások és diszkrimináció befolyásolják 

őket. Az oktatási méltányosság megvalósítása bármilyen etnikai háttérrel rendelkező számára 

lehetővé teszi, hogy fejlessze készségeit, melyek lehetővé teszik számára, hogy produktív, 

cselekvőképes polgárrá váljon. Ez az oktatási környezet nemre, etnikai hovatartozásra és szociális 

háttérre tekintet nélkül gazdasági és társadalmi lehetőségeket nyit meg. 

Az egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatásának jegyében a 

szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése folyik, egy új szakképzési szerkezet 

kialakításával. 

Az oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítését szolgálja egy olyan kompetencia 

alapú képzési szerkezet kialakítása, amely a szakképesítések, részszakképesítések rendszerének 

megalkotásával lehetőséget teremt egy rugalmasabb, átjárhatóbb, minden szereplő számára 

átláthatóbb szakképzési rendszerben való részvételre.  

A hátrányos helyzetű, különösen a sajátos nevelési igényű tanulók számára e rendszer bevezetése új 

távlatokat nyithat a foglalkoztatás terén. A gyakran a lemorzsolódással is fenyegetett tanulói kör 

későbbi társadalmi beilleszkedésének egyik záloga, hogy a munkaerőpiacra való sikeres belépéshez 

szükséges szakképzettséget, ismereteket megszerezhetik-e a szakiskolai oktatás során. 

Nem kétséges, hogy a fogyatékossággal élő tanulók többszörös odafigyelést, erőfeszítést, pozitív 

diszkriminációt követelhetnek a felnőtt életüket megalapozó, szakképzést nyújtó iskolai időszakban. 

E különleges bánásmód megvalósítására reményeink szerint lehetőség nyílik az egyénre szabott 

haladási ütemet is lehetővé tévő szakképzési rendszer kialakítása során. 

Szakképzést mindenkinek 

A fogyatékossággal élő emberek – és különösen a fiatalok – esélyegyenlőségének alapja, hogy 

biztosítsuk számukra a képességük szerinti szakmai felkészítést, a munka világába való átvezetést. E 

szándék megvalósulásához befogadó társadalom szükséges, hogy a fogyatékossággal élők nem 

megtűrt vagy csak elfogadott, hanem társadalmunk megbecsült tagjai lehessenek. 
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Az új szakképzés feladatai 
 

A korszerű, rugalmas szakmai ismeretek megszerzésére irányuló felkészítés és az egész életen 

át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése. Az Alaptörvény szerint a szakképzésben 

való részvétel mindenki számára ingyenes, hozzáférhető. „A szakképzés kiemelt feladata a 

sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy, a képzésben részt 

vevő fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez 

igazodó, legeredményesebb fejlődésének elősegítése a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés 

lehetőségeinek megteremtése érdekében.” (2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 4.§ (4) 

Alapelvek) A szakképzési alapfeladat - ellátás a szakmai önállósággal rendelkező szakképző 

intézmény és a duális képzőhely között az állami és a magánszféra között zajlik. 

A szakképzésben tanulók esetében tiszteletben kell tartani a személyiségi jogaik tiszteletben 

tartását, oktatási érdekeit. A szakképzés kiemelt feladata az SNI, BTMN tanulók speciális 

igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó fejlődésének biztosítása. 

2020. május 31-ét követően létesített tanulói jogviszonyban –az új képzési rendszer szerinti 

oktatásban vesznek részt. Az új szakképzési rendszerben a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy a szakirányú oktatásban a szakképző intézményben vagy szakképzési 

munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt. A tanulószerződések létrejöttében a 

gazdasági kamara is közreműködik, az ellenjegyzésükkel válik érvényessé a szerződés. A 

gazdasági kamarának szerepe van még abban is, hogy a gazdálkodó szervezeteket minősítik, 

hogy rendelkeznek-e a tanulók szakmai gyakorlati oktatásához előírt feltételekkel.  A 

szakképzési rendszer szerkezetében, tartalmában és módszertanában változik, kiemelt szerepet 

kap a társadalmi környezet és a gazdasági igényekhez való igazodás. Ezáltal a szakképzésben részt 

vevők versenyképes tudást, kompetenciákat szerezhetnek. A képzések rugalmasabbakká válnak. 

Alapja a projektoktatás és a projektvizsga lesz.  

 

A szakmai képzések egyre inkább a kereslet és kínálat alapján lesznek alakíthatóak. Az 

alapszakmákat szakképző intézményekben képzik majd, melyről a tanulók tanúsítványt kapnak. 

További szakmai fejlődésre az akkreditált vizsgaközpontokban szerezhetnek majd államilag 

elismert bizonyítványt. A munkáltató fogja eldönteni, hogy mely szakmák esetén melyik szintű 

végzettséget fogja majd elfogadni. 

 

Esélyteremtés a szakképzésben 

Az utóbbi években előtérbe került a fogyatékossággal élő fiatalok szakképzésének fejlesztése, mint 

az esélyteremtés fő lehetősége. A törekvések eredményeként a fogyatékossággal élő emberek 

társadalmi esélyegyenlőségéhez alapul szolgáló jogszabályi háttér fokozatos kiépítése jellemző ma 

hazánkban. Az általános népességre vonatkozó szabályzókon túl a mai szóhasználattal a sajátos 

nevelési igényű gyermekek és fiatalok esélyteremtését az oktatásban széles jogszabályi háttér hivatott 

szolgálni.  
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A „Szakképzést mindenkinek” gondolat megfogalmazása óta eltelt évek alatt a fiatalok szakképzését 

segítő intézkedések egészsora látott napvilágot. A szakképzést érintő rendelkezések sorában vannak 

a fiatalok szakképzését általánosan érintő elemek és kifejezetten a fogyatékossággal élő fiatalok 

számára előnyt biztosító, esélyteremést szolgáló kitételek is, melyek: 

• a sajátos nevelési igényű tanuló joga a szabad iskolaválasztással a képességeihez mért szakmai 

felkészítésre, szakképesítések megszerzésére, életkezdéshez vagy munkába álláshoz való képzésre 

az iskolai rendszerben államilag finanszírozottan; 

• a képzésbe való belépés idejének kiterjesztése; 

• a képző intézmény kötelezett a sajátos nevelési igénynek megfelelő képzési feltételek biztosítására 

(akadálymentes környezet, sajátos nevelési igénynek megfelelő tárgyi, személyi feltételek, 

módszerek, eljárások); 

• sajátos nevelési igényhez alakított képzési tartalmak, tananyagok (irányelv, speciális központi 

programok, pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs modulok, programok), taneszközök 

(tankönyvek, oktatófilmek, interaktív taneszközök, speciális és kiegészítő eszközök) biztosítása; 

• a fejlesztést és a rehabilitációt szolgáló kötelező fejlesztési terv, kötelezően biztosított 

egészségügyi és pedagógiai célú foglalkoztatás; 

• speciális feltételek a vizsgán.  

 

Okok és következmények 
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ELŐZMÉNYPROGRAMOK INTÉZMÉNYI MEGVALÓSÍTÁSA 
(Szakképzési Hídprogram, Dobbantó program (TÁMOP), Új esély típusú 

iskolák (Első esély, második esély, E2C)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTÁCIÓS FEJLESZTÉS 
● Célcsoport: pályaválasztásában bizonytalan és/vagy kompetenciahiányokkal küzdő, 

általános iskolát elvégzett fiatalok 

● Előkészítő évfolyam, a szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése 

céljából (Szkt. 19. § (4)) 

● Képzés időtartama a tanév rendjéhez igazodik (de a tanév első felében még 

csatlakozhatnak pl. 9. évfolyamon gyengén teljesítő diákok) 

● Javasolt csoportlétszám: 6-12 fő 
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● Szakmai tartalom: közismereti tartalom, 

pályaorientáció/szakmaszocializáció 

✓ kompetenciafejlesztés projektek rendszerben 

(nem tantárgyak keretében) 

✓ Egyéni átvezetési terv az iskolába lépéstől a 

munkaerőpiacig. 

✓ Munkaerőpiacon hasznosítható kompetenciák 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ egyéni fejlődési/fejlesztési terv 

✓ tanulók mentorálása, egyéni kísérése 

✓ job shadowing – tanműhely, vállalati kapcsolatok bővítése 

● Fejlesztő értékelés (szöveges értékelés, osztályzat nincs) 

● Előkészítő év elvégzését követően a tanuló felvételi nélkül folytathatja 

tanulmányait szakiskolai és szakképző iskolai képzésben (Szkr. 52. § ) 

 

 

szakképzési 

ösztöndíj 

munkaerőpiaci 

elvárások 

egyéni tanulási 

utak 
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Tartalmi, szerkezeti átalakítás 

 

Folyamatban van a tartalmi munkát meghatározó intézményi alapdokumentumok kidolgozása 

módosítása Nemzeti Alaptanterv, Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének, oktatásának  

irányelve = Irányelvek, Szakmai Jegyzék (SZJ) Kerettanterv, Szakmai Program tanmenetek, 

projekttervek. 

 

A modernizáció kiemelt elemei 

A befogadás, elfogadás, együttműködés, fejlesztő és rehabilitációs foglalkozások, kooperatív tanulási 

módszerek, portfólió, differenciált módszer, projektoktatás, munkaerőpiaci felkészítés, sikeres 

munkavállalás. 

Tantervi rugalmasság 

• A gyermek igényeihez igazított (pedagógiai projekt, témahét, kooperatív tanulásszervezés) 

• Mindenki számára közös tanterv használata  

• Figyelembe veszi a gyermekek saját tapasztalatait, gyakorlati érdeklődését (modulok, 

tanmenet) 

• Befogadó-fejlesztő értékelés dominanciája (kompetenciatérkép, fejlesztő értékelés) 

• SNI tanulók folyamatos, osztályon belüli támogatása. (tanuló központú tevékenységek, 

kéttanári rendszer) 

• Megfelelő tankönyvek, tanulmányi segédletek és megfizethető technikai segédeszközök 

használata. 
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Rendszerszemlélet 

✓ Tantermek – tanulás fizikai környezetének, eszközeinek megváltoztatása 

✓ Modulrendszerű tananyagok 

✓ Önálló tanulás eszközei 

✓ Differenciált tanulásszervezés 

✓ Az ismeretbe ágyazott képességfejlesztés 

✓ Reális tananyagmennyiség 

✓ Tanulóközpontú, differenciált módszertan 

✓ Tevékeny tanulói magatartás 

✓ Integráció és inklúzió 

✓ Projektszemlélet – oktatás 
 

 

Mérési, értékelési, pályakövetési rendszer (a következő oldalon levő ábra) 
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Rendszerszemlélet 
✓ Tantermek – tanulás fizikai környezetének, eszközeinek megváltoztatása 

✓ Modulrendszerű tananyagok 

✓ Önálló tanulás eszközei 

✓ Differenciált tanulásszervezés 

✓ Az ismeretbe ágyazott képességfejlesztés 

✓ Reális tananyagmennyiség 

✓ Tanulóközpontú, differenciált módszertan 

✓ Tevékeny tanulói magatartás 

✓ Integráció és inklúzió 

✓ Projektszemlélet – oktatás 

Minőségi munka a tanórákon 
(Tanóravázlatok, példák) 
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Kooperatív tanulás 
 Kollaboratív tanulási forma, melynek középpontjában a csoportmunka áll. A kooperatív 

csoportmunka biztosítja: 

✓ Egyenlő részvétel (mozaik) 

✓ Párhuzamos egyidejű interakciók (villámkártya) 

✓ Építő egymásra utaltság (mozaik) 

✓ Egyéni felelősségvállalás (minden feladat megosztó módszernél) 

✓ A tanár facilitátor szerepe 
 

Mindezekkel nélkülözhetetlen szociális készségekre tesz szert, amelyekre a felnőtt élete során 

elengedhetetlenül szüksége lesz. Az ismeretek elsajátításához olyan technikákat kínál a módszer, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző képességű tanulók ne passzív, hanem aktív, alkotó 

részesei legyenek a tanulási folyamatnak. 

 

A pedagógiai projekt jellemzői 
✓ A megismerés fő forrása a gyermekek tapasztalata, érdeklődése és tevékenysége. 

✓ Nem a tananyaghoz rendeli a gyermeket, hanem a gyermekhez rendeli a tananyagot. 

✓ A projektcsoportot az önkéntesség, az azonos cél érdekében végzett tevékenység, a 

nyitottság jellemzi. 

✓ Az azonos cél elérésének tudata biztosítja a magas fokú szocializációt. 

✓ Tág teret ad a sikernek. Újabb cselekvésre ösztönöz. 

✓ Nem nélkülözheti a befogadásra, a kommunikációra, az együttműködésre való nyitottságot. 

✓ Nagy előnye: életközelsége, a szociális tanulás 

 

Kulcsfogalmak, képességek, kompetenciák 

✓ Kreativitás, alkotókészség, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, önálló ismeretszerzés, 

élethosszig tartó tanulás 

✓ Differenciáltság, differenciálás, esélyegyenlőség, társadalmi szolidaritás 

✓ Kommunikáció, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés 

✓ Felelősségvállalás, közösségi részvétel. 
 

Új kihívások a pedagógusok előtt 

• személyközpontú pedagógia, egyéni fejlődési utak, tanulás támogatása, a tanulási 

képességének fejlesztése 

• személyre szabott, önálló tevékenységére alkalmas támogató tanulási környezet létrehozása 

• A tanulói motiváció fejlesztése 

• differenciált tanulásszervezés 

• kooperáció, együttműködés 

• Mást és másképpen kell tanítani 

• reflektív, önelemző szemlélet 

 

Adaptivitás – komprehenzivitás 
• Egyéni sajátosságok ismeretében megvalósuló egysége, átfogó, összefüggős oktatás. 

• Differenciálás, egységesség, egyéni fejlesztés, konstruktív együttgondolkodás, társas 

együttélés, gazdasági-társadalmi felhasználás 

• A készségek, képességek fejlesztése 
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• Az alkalmazni képes tudás középpontba helyezése az oktatásban 

• Az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása 

• A változó körülményekhez való alkalmazkodás 

• Az egyén életcéljainak megvalósítása 
 

Szükség van a szemléletváltásra (pedagógus, szülő = társadalom) 

• Szerkezeti váltás, változás (főként a tananyagban) 

• Szervezeti és tanulásszervezési változás (csoportos munka differenciált tanoktatás) 

• Módszertani megújulás (projektoktatás) 

 

Munkaerőpiaci programokra 

• A munkába való átvezetés és a munkára való felkészítés tudatos 

• A felkészítés alapját a munkáltatói igények határozzák meg. 

• A munkára való felkészítés valós munkáltatói igényekre épít. (helyi térségi, országos) 

• „Felelősség a saját sors és tanulás alakításáért” 

• Változáshoz való alkalmazkodás képességének kialakulása (LLL, jövőkép) 

• Külső-belső kapcsolati háló aktív működtetése 

• A program kulcsszereplője a nyitott, aktív és komplex látásmódú pedagógus 

 

Job shadowingra 

• Munka világával ismerkedés 

• Munkatevékenység 

• Saját élményt szerezzen 

• Egész életen át tanulás 

• Döntéshozatal 

• Gyakorlat, tapasztalatszerzés 

• Foglalkozáson tapasztalt gyakorlatok alkalmazása 
 

Munkavállalásra való felkészítés egyéni programja 
 

Komplex – egyéni pályaterv és a munkába állást segítő program működtetése – mely a sajátos 

nevelési igényű tanulók munkába állásra való egyéni felkészítését és a kompetencia alapú oktatás 

megvalósítását támogatja. Továbbá elősegíti a célcsoport oktatásában és munkába állításában érdekelt 

szereplők közötti aktív együttműködés kialakítását. 

Az iskola törekvése, hogy az intézményben ne a végbizonyítvány megszerzése legyen az érintettek 

célja, hanem a munkába állás és a munkában maradás. 

 Intézményi szakképzés fejlesztése érdekében tett, illetve szükséges erőfeszítések 

A Szakmai programban kiemelésre kerültek azok a kulcskompetenciák, amelyek területén a 

legfontosabb az előrelépés (alapkészségek: olvasás, írás, számolás, szövegértés, a tanulni tudás 

elsajátítása; az idegennyelv-ismeretet, a problémamegoldó gondolkodást segítő elektronikus 

írásbeliség, kommunikációs és információs technológiák használata). Elkészültek a fejlesztő 

tanmenetek az elvárt eredmények megjelölésével, integrált tananyagtartalommal. A 

kulcskompetenciák fejlesztése valamennyi tantárgyba bekerült.  
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Projektoktatás megvalósítására éves projektfejlesztési tervek készültek, szakmai teamek alakultak 

(társadalomtudományi, természettudományi, szakmai oktatás), melyek fő kapcsolódó vagy 

párhuzamos modulként vesznek részt a részletes projektterv és tanulási projektek megvalósításában. 

A projektek az egyes tantárgyak tananyagtartalmát, követelményrendszerét integráltan kooperatív 

technikák alkalmazásával közvetítik az egyes tanulók felé a készségek, képességek fejlesztése, az 

alkalmazni képes tudás középpontjába állítása, elsajátítása érdekében. A projektekbe jól beépíthetők 

a digitális tananyagok (SDT – EMNDT, stb.), melyek még érdekesebbé teszik fiataljaink számára a 

végrehajtást. Az értékelési rendszere sokszínű, meggyőző a konkrét egyéni hiányosságra mutat rá 

illetve hívja fel a figyelmet. 

 

Integráció - együttnevelés - inklúzió megvalósítása az iskolában 

A Fejlesztési Program 

 

Az új szakképzési törvény végrehajtási rendelete előírja a szakmai program részeként a 

sajátos nevelési igényű tanulók részére a Fejlesztési Program kidolgozását, melyet 

intézményünk 2020. júniusban részletesen kidolgozott. A fejlesztés hatékonyságához 

szükséges, hogy egyéni fejlesztési terv alapján egyrészt komplex fejlesztést szolgáló 

foglalkozások keretében, másrészt a tanórákon az egyéni képességekhez igazodó 

tevékenységrendszer keretében történjen. 

A tanulás - tanítás folyamatában kiemelt jelentőségű a tananyag adaptálása; tanulás 

módszertani elemek beemelése; változatos tanulásszervezési módok, differenciált 

oktatásszervezés, projektmunka biztosítása. A tanuló szükségleteihez illesztett tanulási 

stratégiák megválasztása, a személyre szabott, tanulóközpontú tanulás, az értékelési 

eljárások megválasztása, a fejlesztő értékelés szükségessége; a társas beilleszkedés, a 

szociális kompetenciák fejlődésének kiemelt támogatása az egyéb pszichés fejődési zavar 

kategóriába tartozó valamennyi tanulónál, ami lényeges elvi kiindulópontja a gyakorlati 

munkának. Az egyéni tanulási utak megismerésének szükségessége, az adekvát pedagógiai 

támogatás tervezése céljából; a kronológiai életkorból adódó sajátosságok kiemelt 

figyelembevétele; az olvasást, írást, számolást megalapozó bázisfunkciók, különösen a 

nyelvi képességek fejlesztése; a környezet illesztése a gyermek szükségleteihez; érthető és 

követhető idői és téri struktúra kialakítása; átlátható és érthető szabályok kialakítása. 

A fentieket figyelembe véve tanulóink számára zavartalanul biztosítani tudjuk a méltányos, 

egyénre szabott minőségi oktatást. Objektív és szubjektív feltételeink iskolánkat magas 

szinten alkalmassá teszik az integrált és inkluzív oktatásra, nevelésre, szakmai képzésre 

egyaránt.  
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Új fejlesztési szakasz előtt áll a szakképzés 

Fő feladatok: 

• az iskola tanulói elvárásoknak, képességeknek megfelel szakmastruktúra megszilárdítása, 

• gyakorlati képzés erősítése, tanulószerződés intézményének bővítése, a munkaerőpiaci igények 

figyelembevétele, 

• egyéni pályaterv kidolgozása és a munkába állást segítő programcsomag kidolgozása és 

működtetése, rugalmas tanulási utak a szakképzésben 

• gazdasági kamarával, munkáltatókkal, munkaügyi központtal együttműködés, kialakítása, 

 

A megvalósítás nem nélkülözheti a kapcsolati tőkét, a partnerség – a partneri kör kiépítését, a 

partnerek összefogását, aktív együttműködését, a fenntartó szerepvállalását. 

Alapvető problémaként jelentkező „Hogyan lehet a szakképzés tartalmát, minőségét, 

módszertanát összhangba hozni a rendkívül gyorsan alakuló munkaerő-piaci követelményekkel?” 

A kérdés megoldását célzó területek, ezek: a gazdálkodó egységeknél folyó gyakorlati képzés 

növelése, ágazati alapvizsga alkalmazása, melynek alapján mérhető, hogy a gyakorlati képzés egy 

nagyobb szakaszának bezárásakor a tanuló elsajátította-e az irányított munkavégzéshez szükséges 

kompetenciákat - munkaerőpiaci szereplők növekvő szerepe. 

A képzésre alapozva belső fejlesztés során programcsomag és eszközrendszer kialakítása, 

működtetése, amely az intézmény szervezeti struktúrájába illeszkedve a munkába állásra való 

egyéni felkészítést fogja támogatni. 

A fejlesztés kiemelt területei az alábbiak: 

Szervezetfejlesztés – és az ehhez kapcsolódó felkészítő képzések 

− minőségirányítás 

− informatika / informatikai rendszer kidolgozása és beüzemelése, 

− tartalomfejlesztés/ szakmai fejlesztési tevékenység/ tanácsadói tevékenység, 

− továbbképzési tevékenység – általában az előző ponthoz kötődően, 

− közösségi funkciók/ szolgáltatások szervezése, 

− kommunikáció, disszemináció, marketing, 

− nyomon követés. 

 

A megfogalmazott elvek szerint az intézményi szakképzés egy elképzelt jövőképe 

− A fogyatékkal élők – számára biztosított lesz a képességük szerinti szakmai felkészítés a munka 

világába való átvezetés, így a munkaerőpiac nem megtűrt, hanem megbecsült tagjai lesznek. 

− A szakma megszerzése után továbbképzési lehetőséget biztosít. Mobil és átjárható Akkreditált 

felnőttképzést működtet, szervezésével elősegítjük a regionális munkaerő-piaci igényekhez 

igazodó keresletvezérelt szakképzés és felnőttképzés kialakulását. 

− Minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik. 

− A képzés a munkaadók igényeire épül fel mennyiségben és tartalmi struktúrában. 

− Együttműködik a korszerű, módszertanában megújult intézmények hálózatában – közösségi 

funkciók /szolgáltatások szervezése, működtetése. 
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− Kapcsolati tőkével – együttműködő széles partneri körrel rendelkezik. 

− Intézményközi együttműködés. 

Szakképzés fejlesztési stratégiában megfogalmazott együttműködési lehetőségek 

− Szakmaszerkezeti együttműködés (egyeztetett, egymáshoz igazított képzések). 

− Szakmacsoporton belüli szakképesítés szintű együttműködés. 

− Képzési együttműködés az elméleti és a gyakorlati oktatás területén. 

− Humán-erőforrás közös tervezése 

− Pedagógusok közös foglalkoztatása 

− Közös szakképzési fejlesztések indítása 

− Jó gyakorlatok kidolgozása, fejlesztése 

 

Képzési struktúra iskolánkban (jelenleg) 

A képzésben részt vevők száma reprezentálja, hogy melyek a tanulásban akadályozottak számára 

leginkább eredményesen elsajátítható, a munkába álláshoz megfelelő, illetve az önálló életet segítő 

szakképesítések. Elsősorban a gyakorlatigényes alacsonyabb szintű szakképesítések szerepelnek. 

A sajátos nevelési igényű fiatalok képzési struktúrájának tervezésében előnyt élveznek a 

gyakorlatorientált, kevésbé elméletigényes szakképesítések. De a képzési struktúra kialakításában 

a munkaerőpiac igényei is megjelennek 

Jelenleg oktatott szakiskolai képzések (1+2 év) 

Ágazat Képzés megnevezése Megjegyzés 

Kreatív Lakástextil – készítő A Divatszabó szakma 

részszakmája 

Mezőgazdaság és erdészet Parkgondozó Kertésztechnikus 

részszakmája 

Élelmiszeripar Sütőipari és gyorspékségi 

munkás 

A Pék szakma 

részszakmája 

Informatika és távközlés Számítógépes adatrögzítő - 

Kreatív  Textiltermék –összeállító A Divatszabó szakma 

részszakmája 
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További szakiskolai képzési lehetőségek (1+2 év) 

Ágazat Képzés megnevezése Megjegyzés 

Fa és bútoripar Asztalosipari szerelő Az asztalos szakma 

részszakmája 

Kreatív Bőrtárgy készítő Bőrtermékkészítő szakma 

részszakmája 

Élelmiszeripar Csokoládé termékgyártó Édesség-készítő szakma 

részszakmája 

Fa és bútoripar Famegmunkáló Az asztalos szakma 

részszakmája 

Élelmiszeripar Keksz és ostyagyártó Édesség-készítő szakma 

részszakmája 

Közlekedés Kerékpárszerelő - 

Kreatív Kézi könyvkötő Nyomdász szakma 

részszakmája 

Jelenleg oktatott szakiskolai képzések (4 évfolyamos) 

Ágazat Képzés megnevezése Megjegyzés 

Kreatív Divatszabó  Női szabó szakmairány 

Művészet Népi kézműves Fazekas szakmairány 
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Élelmiszeripar Pék - 

Fa és bútoripar Asztalos - 

 

További szakiskolai képzési lehetőségek (4 évfolyamos) 

Ágazat Képzés megnevezése Megjegyzés 

Mezőgazdaság és erdészet Kertész - 

Művészet Népi kézműves Faműves, fajátékkészítő 

szakmairány 

Fa és bútoripar Kárpitos - 

Kreatív Bőrtermékkészítő Bőrdíszműves szakmairány 

. 
 

A szakképesítésekre történő felkészítések csak a szakképesítések központi programjai, illetve ezek 

adaptációi, a speciális központi programok alapján végezhetőek. Az iskola ezek alapján készítik el 

helyi szakmai programját.  

A speciális központi programok kerettantervi feladatokat látnak el, azaz ajánlások. A kötelező közös 

elemek (pl. követelmények), a speciális nevelési igényeknek megfelelő kötelező feltételek (pl. 

akadálymentesítés, speciális technikai eszközök, személyi feltételek, stb.) mellett az Irányelvek 

betartásával szabad mozgásteret biztosítanak a helyi igényekhez való alakításhoz (pl. tanulócsoport 

fejlettségi szintje, gyakorlati képzési lehetőségek, stb.). 

A tananyag tartalmak elsajátítása – annak képzettségként való elismerése biztosítja a munkaerőpiaci 

munkavégzést, de alapul szolgálhat a továbbiakban az átképzés, ráképzés, továbbképzés 

lehetőségével a magasabb szintű szakképesítés megszerzéséhez és a munkaerőpiacon való 

megmaradáshoz is. A speciális szakképzés tartalmi fejlesztésében ennek megfelelően helyet kapott a 

munkavállalói ismereteknek és gyakorlatoknak,  a munkavállalói és vállalkozói ismereteknek és 

gyakorlatoknak az oktatása. A szakképzési évfolyamokon a közismeret szerepe a hiánypótlás és 

szinten tartás mellett főleg a szakmai ismeretek elsajátításához szükséges tananyagtartalomra 

helyeződik át.  

 Sokoldalú szemléltetés – más módszerek alkalmazása 

Nem vitatott a sajátos nevelési igényű diákok oktatásában – így a szakmai képzésük során is a 

sokoldalú szemléltetés fokozott igénye a kognitív képességek sérülése miatt. Ezért a technológiai 

folyamtok részletesebb bemutatása nemcsak a jobb megértést, hanem közvetetten a szakmai 

kompetenciák hatékonyabb elsajátítását is szolgálja. 

Javasolt a korszerű digitális tananyagok, önálló tanulást is segítő CD, korszerű tanítási módszerek (pl. 

e-learning) alkalmazása. 

Szükséges olyan speciális alternatív pedagógiai módszerek szélesebb körű elterjesztése (pl. 

tanulásmódszertan), amelyekkel sikeresen orvosolható a diákok megnyerése a tanulás számára. Az 

első lépések egyikeként a pedagógusok átképzésében, különösen a szakmai oktatók felkészítésében 
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kell megjelennie a problémakörrel kapcsolatos modern pedagógiai módszereknek. /Pedagógus 

továbbképzési, átképzési terv – kompetencia térkép – kompetencia lista./ 

 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció  

Célja: 

A sajátos nevelési tanulók igényeihez alkalmazkodva korrektív és kompenzációs megsegítés, amely 

az integrált tanulók sérülésével összefüggő funkciókat, képességeket fejleszti, illetve visszaállításukra 

törekszik.  A sajátos nevelési igényű gyermekek felkészítése az általános iskola elvégzése után a 

továbbtanulásra, eljuttatásuk a társadalomba való beilleszkedésre. 

 

A kép forrása:  Az intézmény Szakmai Programjából 

 

Egyéni fejlesztési terv 

Alapja a szakértői vélemény, a belső diagnosztikai mérés, habilitációs – rehabilitációs tervek az 

aktuális tanulói állapot alapján Célja: oki terápia, hatékony habilitáció, rehabilitáció alkalmazása. 

 

Tanulói portfólió 

 

A kép forrása:  Az intézmény Szakmai Programjából 

A szakiskola és a készségfejlesztő szakiskola évfolyamain is jelen kell lennie a gyógypedagógiai 

nevelés-oktatás egészét átfogó rehabilitációs célú és terápiás fejlesztésnek, a sportnak (boccia, csörgő 

labda, nordic walking, rehabilitációs úszás, stb.). 

Terápiával

Tanórai 
fejlesztési 

lehetőségek 
kihasználásával

Szakszerű 
pályaorientáció-

val, a 
továbbtanulás, 
munkavállalás 
támogatásával.
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A szakiskolában és a készségfejlesztő szakiskolában a gyógypedagógusok kiemelt feladata a tanulók 

képességeit és tudását felmérve egyéni fejlesztési terv kidolgozása, illetve egyénre szabott 

rehabilitációs terápiás tevékenység végzése egyéni, illetve kiscsoportos formában. Megjelennek a 

személyiségfejlesztés, a munkavállalóvá válást segítő tréningek, gyakorlati jellegű fejlesztő 

tevékenységek. alkalmazzák a szakma elsajátítását segítő manuális és egyéb képességek fejlesztését 

is. 

 

IKT eszközök használata a habilitációs, rehabilitációs és a tanórai célú 

megvalósításában 

A habilitációs, rehabilitációs és a tanórai célok megvalósításában és feladataiban jelentős szerepet 

kell, hogy kapjon az IKT-s eszközök használata. 

 

 Digitális szövegek. A látási, írás-olvasási gondokkal, illetve a mozgássérüléssel küzdő tanulóknak.  

 Prediktív eszközök. A szavak listájaként működik, amely a használt programban jelenik meg. A 

szólista a program szótárán alapszik. Ezek a speciális szótárak segítséget nyújtanak az olvasási-

írási nehézséggel küzdő tanulóknak olyan szavak leírásában, melyeket nem tudnak helyesen leírni, 

nem jut pontosan eszükbe vagy nehezen találnak meg. 

• IKT a logopédiában. A logopédusok az általában 10-15 perces számítógépes foglalkozást 

szervesen be tudják építeni a beszédjavító munkájukba. A tapasztalatok szerint nagy 

motivációs erejük van ezeknek a programoknak; a gyermekeket könnyebb bevonni a 

munkába. Egyértelműen fokozza a tanulási kedvet, játékosan tanít, színesíti a 

foglalkozásokat, kiszélesíti a lehetőségek skáláját. Sokoldalú fejlesztést eredményeznek, és 

segítik az otthoni gyakorlást, ami beszédjavításban elengedhetetlen. Ezek közül is kiemelkedő 

például a Varázsdoboz. 

• IKT a diszlexia, diszgráfia prevenciójában és reedukációjában. Léteznek magas 

színvonalú, speciálisan erre a célja fejlesztett magyar oktatóprogramok, amelyek hatékonyan 

segítik a tanár, a szülő és a gyermek munkáját az olvasás-írás tanításában. Egyesítik a 

hagyományos prevenció és reedukáció elveit a számítógép nyújtott előnyökkel. 

• Segítség a vak és gyengén látó gyermekeknek. A Word szövegszerkesztőjének speciális 

beállításai, a szkennelési lehetőségek, valamint a tízujjas vakírás megtanítása nagy segítséget 

jelent ezeknek a gyermekeknek a tanításában. A tanítási órán a PowePoint használata segítheti 

a tananyag feldolgozását, a megfelelő méret, szín és forma, valamint hang beállításával. A 

szkennertoll és a beszélő számítógép elengedhetetlen minden vak gyermek esetében. A 

vakoknak egy olyan speciális programra van szükségük, amely megbirkózik a grafikus felület 

kezelésével. 

• Az IKT a tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek megsegítésében. Az olyan 

oktatóprogramok, amelyek valamilyen információszerzési lehetőséget adnak – a multimédia 

segítségével -, nagyon alkalmasak arra, hogy a tanulásban és értelmileg akadályozott s 

részképesség-zavarokkal küzdő tanulók számára megkönnyítsék az adott tananyag 

megértését, elsajátítását. A látványos, változatos és érdekes oktatóprogramok segítenek a 

tervezésben, a rigid (merev) gondolkodás oldásában az olvasás megszerettetésében. A 

multimédiás elemeket (hang, kép, animáció) képesek arra, hogy a gyermekek figyelmét 
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hosszabb távon fenntartsák, az új ismeretanyagot megértsék, és az IKT eszközök segítségével 

az elsajátított tananyagról játékos formában győződjenek meg. 

• Az autista gyermek és az IKT. A számítógép személytelensége, kiszámíthatósága, 

látványossága alkalmas arra, hogy fogódzó legyen. Az autista gyermeknek ezen adhatjuk át 

a tananyagot, még viselkedési és élethelyzetek gyakorlását is lehetővé teszik egyes 

programok. Különösen alkalmas a vizuális analógián nyugvó feladatok megoldására. 

• Hallássérült gyermek és az IKT. A számítógép a látványos grafikai felületeivel, a logikusan 

építkező eszközeivel könnyen rabul ejti a hallássérült gyermeket. Ezt lehet kihasználni a 

szókincs fejlesztésére, a verbális emlékezet és a kommunikációkészség, a tárgyi tudás 

fejlesztésére. Minden olyan oktatóprogram alkalmas erre, ami valamilyen készséget vagy 

tantárgyi tartalmat segít elsajátítani. A beszéd fejlesztéséhez kiválóan alkalmasak a 

logopédiában használatos programok. 

• IKT a mozgássérült gyermekek oktatásában. Elengedhetetlen a speciális IKT eszközök 

használata. A nagyobb méretű, döntött billentyűzet és a billentyűzetfedél használata a 

túlmozgásos gyermek számára jelenthet segítséget. Képernyőn megjelenített billentyűzet 

azoknak a gyermekeknek segítség, akik nem képesek ujjaikat kiválasztani vagy fejükkel 

irányítani az eszközt, de egeret képesek fogni, vagy szemvezérléssel meg tudják tanulni a 

billentyűzet használatát. Speciális „egerek” használata – ilyen a joystick, mely méretében is 

többféle lehet.  

• A trackball használata nem igényel fogást, hanem a gyermek a felső részen levő gömbre rátett 

kezével tudja mozgatni a nyilat a képernyőn. Fejpántra helyezett vezérlő – ez a segédeszköz 

alkalmas arra, hogy a billentyűzetet használni tudja az a gyermek is, aki nem képes a 

manipulációra. szemvezérléses technika – egy fejlett érzékelő-rendszerről van szó, amely a 

monitorba, laptopba beépített szenzor, mely a szem mozgásáról szerez visszajelzést. A 

gyermek a szemével a kívánt billentyűre, funkcióra tekint és a tekintet fixálásával működésbe 

lépteti a kívánt gombot, funkciót. 

• Azoknak a gyermekeknek nagy segítség, akik nem képesek megfelelően vagy csak nagyon 

lassan használni a kezeiket, iskolai munkájuk már gyorsabb, nagyobb teljesítményt vár el 

tőlük. Természetesen fontos, hogy képesek legyenek tekintetükkel fixálni. Egyéb beállítási 

lehetőségek – a billentyűzet gombjainak, az egér, a joystick, a trackball érzékelőinek bizonyos 

késleltetésre állítása. A monitor beállítása – fontos a monitor méretének megválasztása, illetve 

a gyermekektől való megfelelő távolság és a fényerő beállítása. 

• IKT és magatartási zavar. A felnőttség jeleként értékeli minden gyermek, ha számítógépen 

dolgozhat, önállóan tevékenykedhet, próbálkozhat. A magatartási zavarok hátterében lévő 

önértékelési problémák csökkenhetnek az önálló és a „felnőtt módra” végzett munkával. 

 

Készségfejlesztő Iskola szerkezete, tartalma 

Szakképzési tendenciák 

Magyarországon is és iskolánkban is – mint más európai beiskolázási trendekhez hasonlóan – nő az 

értelmileg fogyatékos gyermekek sérülésének átlagos súlyossága, ezen belül pedig vélhetően 

növekszik az értelmileg akadályozottak továbbtanulási hajlandósága, középfokú beiskolázási aránya. 
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Továbbá a készségfejlesztő iskolákban kínált szakmai programok mind jelentősebb része kínál a 

munkaerőpiaci szempontoknak is megfelelő felkészítést a potenciális munkavállalásra. 

Az elmúlt években döntő szemléletbeli változás indult meg a készségfejlesztő iskolák szakképzési 

tevékenységét illetően. Olyan képesítések megszerzésére nyílt lehetőség, amelyek nemcsak az önálló 

életvitel megalapozásához, hanem a sikeres munkavállaláshoz is hozzájárulhatnak, illetve előtérbe 

kerültek a SZJ-ben is szereplő kreatív és a mezőgazdasági képzésekhez illeszkedő szakmai 

tevékenységek.  

A moduláris szakképesítések rendszerének bevezetésével új távlatok nyílnak meg az iskolában tanuló 

diákok előtt. Nem új keletű ugyanis az a törekvés, hogy az értelmileg akadályozott fiatalok 

részszakképesítés birtokába juthassanak. A részszakképesítések megszerzésének lehetősége nagyon 

fontos lépés a sérült fiatalok nyílt – integrált – munkapiacra való kilépéséhez. 

A legfőbb pedagógiai célkitűzés az önálló életvitel megalapozása. Olyan jellegű szakmai 

tevékenység, illetve azok kompetenciáinak megszerzése történik az iskolában, amelyek nem 

feltétlenül az adott szakterületen, munkakörben való elhelyezkedést segítik primer módon, hanem 

általános munkavállalási készségek kialakítását segítik elő. Az iskolában a képzési kínálat tervezését 

erősen befolyásolja a térségi munkaerőpiaci kereslet. Az alternatív program (Munkahelyi Gyakorlat 

program) lehetséges gyakorlati helyszíneinek szervezése nyomán olyan képzések folytak az elmúlt 

években és folynak jelenleg is, melyek megfelelő szakmai felkészültséget nyújthatnak egy esetleges 

alkalmazáshoz a nyílt munkaerőpiacon integrált körülmények között (pl. kertészeti, állatgondozói, 

konyhai kisegítő, textilipari munkakörökben). 

Munkavállalói kompetenciák 

A szakmai képzések rendszere más típusú szakképző intézményekhez hasonlóan tartalmaz 

közismereti tananyagtartalmat is. Ez rendszerint a lehetséges munkavállalói kompetenciák 

megszerzésére irányul. 

Cél, hogy az elméleti témakörök elsajátítása gyakorlatba ágyazottan történjen, az iskola minél több 

gyakorlatot szervezzen külső helyszínekre, az elméleti órák terhére.  

Fontos, hogy a bevezetett szakmai képzések olyan munkakörök betöltését célozzák, amelyek a 

nemzetközi tapasztalatok szerint reális, hosszú távú munkavállalási lehetőséget kínálnak az értelmileg 

akadályozott emberek számára.  

Az értelmileg sérült munkavállalók elhelyezkedését segítő ún. „támogatott foglalkoztatás” 

szolgáltatásaiban az elmúlt évek nemzetközi és hazai partneri tapasztalatai alapján több mint húsz 

olyan munkavállalói kompetenciaterületet lehet körülírni, amelyek készségszintű gyakorlati 

alkalmazása elvárásnak bizonyult a fogadó, munkaadói oldalon. A munkavégzésre és a 

munkatársakkal való együttműködésre irányuló általános kompetenciák tehát röviden. (Az EASPD 

és a Kézenfogva Alapítvány együttműködésében megvalósuló Bridge/TRIJO projekt képzési 

programjainak és módszertani útmutatóinak kézirata alapján.) 

A munka jelentősége a felnőtt életvitelben, a társadalmi szerepvállalás fontossága: „Fontos vagyok”• 

Közlekedés a munkahelyre • Munkaidő, pontos érkezés • A munkaruha, védőruha helyes használata 

• A munkatársak üdvözlése, munkatársi hierarchia elfogadása • Az utasítások, szabályok betartása • 

Tájékozódás a jelzések alapján    Munkahelyei rend fenntartása, a technológiai sorrend követése • 

Biztonságos és fegyelmezett munkavégzés • Együttműködés a munkatársakkal • A bírálat, kritika 
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elfogadása • Önálló munkavégzés, szükség esetén segítség kérése • A (minőségi) elvárásoknak való 

megfelelni tudás • Megfelelő tempójú hatékony munkavégzés • Az eszközök, gépek biztonságos 

használata • Figyelmes és pontos munkavégzés • A munkaterület és –környezet tisztán tartása • 

Udvarias, barátságos viselkedés • A magántulajdon tiszteletben tartása • A rendszerek munkavégzés 

belsővé válásának igénye • Betegség, akadályoztatás esetén a megfelelő intézkedések megtétele • 

Adminisztrációs, regisztrációs kötelességek ellátása • A munka, a pénz értéke, pénzkezelés • 

Munkavállalói jogok és kötelességek ismerete, alkalmazása. 

A szakmai programokban nagy hangsúlyt kapnak a munkába állásra való felkészítéshez tartozó fent 

említett kompetenciák. Mindehhez az iskolában a tananyagok megreformálására van szükség. 

Gyakorlati képzés 

Sajátos nevelési igényű tanulók számára a gyakorlati oktatás jelentősége gyógypedagógiai 

szempontból elvitathatatlanul döntő a képzés sikeressége szempontjából. Ezért a munkavállalással 

kapcsolatos készségeket, kompetenciákat a gyakorlatban, a gyakorlati oktatásba ágyazottan 

(lehetőség szerint minél nagyobb részben valós munkahelyi környezetben) kell kialakítani és 

megszilárdítani. Ez tevékenységközpontú oktatásszervezést kíván.  

A gyakorlati képzés jellemzően – pl. a kézművesipari termékek esetében – iskolai tanműhelyben 

folyik. A képzések más részében azonban olyan, a szakmához kapcsolódó kompetenciákat 

sajátíthatnak el a fiatalok, melyeknek az önálló életvezetés során is hasznát veszik (pl. konyhai, 

nyomdai, kertészeti, stb. tevékenységek).  

Ráadásul e képzések nagy részét külső tanműhelyben vagy gazdálkodó szervezetnél, valóságos 

munkakörülmények között gyakorolhatják. Ennek haszna kettős: hatékonyan segíti társadalmi 

integrációjukat, valamint olyan jártasságot, munkatapasztalatot szerezhetnek az adott munkakörben a 

gyakorlati idő alatt, hogy kedvező esetben a gazdasági szervezet vállalkozó továbbfoglalkoztatja őket, 

vagy ajánlásukkal könnyebben tudnak elhelyezkedni hasonló munkakörben.  

A Munkahelyi Gyakorlat programot, mely beékelődött az iskola gyakorlatába, célszerű kibővíteni 

egy strukturált, az új ágazat  - részszakképesítéseinek szakmai és vizsgakövetelményeihez illeszkedő 

képzési rendszerrel. Így a fiatalok az általános munkavállalói kompetenciák megszerzése mellett – 

mely egyébként a munkaadók számára a legfontosabb felvételi kritériumnak bizonyult, az 

utógondozói tapasztalatok alapján – piacképes szakmai tudásra is szert tehetnek. 

Még inkább szolgálná az utóbbi szempontokat, ha a készségfejlesztő speciális szakiskola 

partneriskolái együttműködő tagja lehetne korszerű módszertanában megújult intézményi hálózatnak.  

Készségfejlesztő iskolai képzés az iskolában 

Jelenleg oktatott modulok - óraszámokkal További lehetőségek - óraszámokkal 

Autómosó kisegítő 12 Agyagtárgy készítő 8 

Habilitációs célú munkavégzés 

integrált munkavégzésre képes 

tanulók részére 

4 Habilitációs célú munkavégzés 

integrált munkavégzésre nem 

képes tanulók részére 

4 

Háztartástan- életvitel 8 Árufeltöltő 4 
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Irodatechnikai eszközök 

használata 

4 Kisegítő takarító 12 

Kert és parkápoló 12 Mosodai kisegítő 8 

Kisegítő állatgondozó 12   

Konyhai kisegítő 12   

Mézeskalács- sütő 8   

Palántanevelő 12   

Papírtermék készítő 12   

Szövött tárgy készítő 8   

Textil és fonalmentő 8   

Udvaros 4   

 

Munkatapasztalat-szerzés, a Munkahelyi Gyakorlat programja (MHGY) 

Megváltoztatta az intézmény szemléletét, tervezését és a képzési kínálat kialakítását. A Munkahelyi 

Gyakorlat elsősorban nem specializált szakmai képzést nyújt, hanem sokkal inkább az általános 

munkavállalási kompetenciákat erősíti. 

Ezt szolgálja az is, hogy a program keretében a tanulók két év alatt nyolc olyan munkahelyen, 

munkakörben fordulnak meg, amelyek jellegükben egészen különböznek egymástól (pl. műhelyben 

vagy szabadban végzett munka; nagyvállalati vagy családi vállalkozási környezet, légkör; 

monotonabb vagy változatosabb munkakör, önálló vagy csapatban végzett munkafolyamatok, stb.). 

A teljesség igénye nélkül felsorolom azokat a gyakorlati helyszíneket, munkaköröket, amelyekben – 

a helyi adottságoknak megfelelően – az értelmileg akadályozott fiatalok képzése folyik: 

Nyomdai kötészeti tevékenységek • Parkápolási, közterület-fenntartói tevékenységek • Faipari 

kisegítő munkák Kertészeti, növénytermesztési tevékenységek • Csomagolási munkák • 

Állatgondozói munkakörök (pl. a Vadasparkban) • Szállítási, kézbesítési feladatok Konyhai 

tevékenységek, előkészítés. 

A Munkahelyi Gyakorlat program sikerességét az elhelyezkedési mutatók is visszaigazolják. 

Ugyanakkor szükséges új elemmel is bővíteni a jó kezdeményezést: a munkahelyi gyakorlatnak 

komplex módon ki kell egészülnie szakképzési tartalommal is.  
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 Integráció, inklúzió a szakképzésben 

Az együttnevelés gyakorlatának kialakításánál a középfokú oktatásban problémák merülnek fel, 

melyet a növekvő tantárgyi specializáció és a különböző szervezeti stratégiák eredményeznek. Ezt a 

helyzetet súlyosbítja az a tény, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók és többségi társaik közti 

különbség a kor előrehaladtával növekszik. A követelmények teljesítése, az eredménycentrikus 

elvárások tovább bonyolítják a témakört. 

Hangsúlyozni kell, hogy a sérülékeny tanulók szempontjából ez a fejlemény komoly veszélyt hordoz 

magában.  

A pedagógusok részéről az osztályokba befogadott tanulókkal való munka elkötelezettséget és a 

tanulók igényei iránti figyelmet követel. Ugyanakkor a pozitív hozzáállás önmagában nem elegendő 

a tanulók közötti különbségek kezeléséhez az osztályban. A pedagógusoknak a megfelelő 

módszerekre és oktatási segédanyagokra ugyanúgy szükségük van, mint a feladatok elvégzéséhez 

szükséges elegendő időre, illetve (további) képzések során elsajátítható tudásra, készségekre és 

tapasztalatra. Ezekre kivétel nélkül figyelmet kell fordítani! 

A sajátos nevelési igényű tanulók többségi és különböző fogyatékossági típussal rendelkező 

tanulókkal történő integrált oktatása minden kétséget kizáróan megköveteli a tanterv testre szabását. 

A pedagógusok szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudják ezeket a tanulókat irányítani. A 

sajátos nevelési igényű tanulók irányítása gyakran több időt, másféle tanítási módszereket és speciális 

szaktudást igényel. Ebben az esetben a pedagógusnak több időre, segédeszközre és szaktudásra lesz 

szüksége. A rendelkezésre álló idő növelése (pl. segítők alkalmazásával) vagy a pedagógusok 

kompetenciájának fejlesztése (pl. pedagógus-továbbképzéssel, iskolai együttműködésekkel, 

tanácsadói csoportok segítségével), az erőforrások jobb elosztása a tanulók között. Például az 

átlagosnál jobban teljesítő tanulók több önálló feladatot kaphatnak, gyakrabban dolgozhatnak 

számítógéppel, stb. Így a sajátos nevelési igényű tanulókra több idő marad. 

Fontos elem a tanteremben zajló munka során a pedagógus affinitása és felkészültsége a tanulók 

közötti társas kapcsolatos fejlesztéséhez. Különösen a sajátos nevelési igényű tanulók (és a szüleik) 

számára fontos, hogy a többségi és a különböző sérültséggel rendelkező tanulókkal intenzív 

kapcsolatot alakítsanak ki. A helyes attitűd mellett a pedagógusnak ismernie kell azokat az 

eszközöket, amelyek segíthetik ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztését. 

Az iskolákban és tantermekben a sokszínűség jelenti az egyik legnagyobb kihívást. A tanárok 

csoportjának meg kell birkóznia a tanulói igények egyre növekvő sokszínűségével az iskolán és az 

osztályon belül egyaránt, és nekik úgy kell módosítani vagy elkészíteni a tantervet, hogy az 

megfeleljen valamennyi tanuló, sajátos nevelési igényű tanulók és kortársaik igényeinek. 

 

A tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése 

• oktatási és nevelési tartalomfejlesztés, 

• felzárkóztató és személyiségfejlesztő prevenciós programok szervezése tanulói igények 

szerint, a diákok érdekeit szem előtt tartva. 
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Célok és eredmények egybevetése: 

• oktatási-nevelési célok és feladatok (nevelési program), 

• a lemorzsolódás statisztikája, 

• az eredményesség mérése, 

• belső tanulói életút nyomon követése, utókövetés. 

 

Együttműködési modell létrehozása az intézményen belül és a külső szakmai 

szolgáltatókkal 

• Kommunikáció megvalósítása a nevelőtestületben 

• Az információáramlás módjai, ajánlások 

• Együttműködési kompetenciák kialakítása, fejlesztése 

• A szülőkkel való szorosabb kapcsolattartás 

• Kapcsolattartás az ifjúságvédelmi szervekkel 

• Együttműködés az osztályfőnökökkel, a cselekvés lehetőségei 

 

Pedagógusok szakmai kompetenciáinak fejlesztésére irányuló eljárások 

• Prevenciós oktatási-nevelési módszerek, eljárások továbbfejlesztése tréningek, 

tapasztalatcserék útján 

• Szakmai segítségadás, információszolgáltatás a pedagógusok számára 

• Hatékony kommunikációs és konfliktuskezelési készségek pedagógus-továbbképzéseken 

történő továbbfejlesztése 

• A korszerű eszközi elemek bővítése, maximális alkalmazása 

 

Szükséges fejlesztési folyamatok 

• A lemorzsolódás intézményi sajátos okainak feltárása. 

• Szakmai program továbbfejlesztése: a prevenciós elemek komplex kidolgozása és beépítése. 

• Konkrét feladatok megfogalmazása tanévenként, intézményi fejlesztési projektek a területre 

(éves intézményi prevenciós munkaterv). 

• Iskolánkénti és iskolák közti közös ajánlások megfogalmazása, kommunikáció és 

multiplikáció, minden együttműködésben érdekelt partner bevonása. 

• A hátrányos helyzetű tanulók személyre szóló gondozása; egységes cselekvési-beavatkozási 

lehetőségek és egyéni stratégiák. 

• Oktatási és nevelési programok: tartalomfejlesztés (modulok, tantárgyi programok szintje). 

• A fejlesztő programok differenciált megvalósítása, lehetőleg tanórai keretek között. 

• A településen, térségben fellelhető közösségi szolgáltatások igénybevétele. 
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Tanulókra irányuló eljárások 

 Segítségnyújtás az életvezetésben, krízishelyzetekben 

Legelőször is látnunk kell, hogy a prevenció értelmezése sokkal tágabb körben való gondolkodást 

igényel, mintsem csupán az oktatás. A nevelési feladatok számbavétele nélkül nem tudjuk a 

lemorzsolódást csökkenteni. Ez túlmutat az iskola hagyományos körén. A pedagógusok felismerik és 

jelzik a hátrányos helyzetű tanulók problémáit a külső segítő hálózatok szakembereinek. Ezek a 

jelzések akkor vezetnek valódi problémamegoldáshoz, ha a pedagógusok és a szakemberek széles 

csapata kölcsönösen segíti egymás munkáját: jogászra, orvosra, védőnőre, szociológusra, 

pszichológusra, szociális munkásra, szociálpedagógusra, családgondozóra, logopédusra, fejlesztő 

pedagógusra stb. is van/lehet szükség az életvezetés támogatásában, krízisek megoldásában. 

Ebben a megközelítésben nem csupán gyermek- és ifjúságvédelmi kérdés, hanem családvédelem és 

szociális gondozás indikálója a hátrányos helyzet. 

A hátrányos helyzet várhatóan a tanulók egy részénél úgy jelentkezik, hogy részben 

személyiségzavarokban, motiválatlanságban, beilleszkedési zavarokban, részben viselkedési, 

életvezetési, kapcsolatteremtési problémákban nyilvánul meg. A tanulók személyiségfejlődését 

leginkább az elfogadó, empatikus tanári attitűd serkenti. 

A prevencióval beavatkozunk a már ok-okozati összefüggésként kialakult helyzetekbe, és csak akkor 

lehetünk eredményesek, ha a család támogatását és együttműködését is megnyerjük, a tanulóé mellett. 

Mára már újra terjed a családlátogatás mint kapcsolatfelvétel, tájékozódási lehetőség az iskola 

számára. A gyermekjóléti szolgálat családgondozói az osztályfőnökökkel, ifjúságvédelmi 

felelősökkel együtt keresik fel a tanulót otthoni környezetében. Környezettanulmány készül, ami 

segít az egyéni problémaprofil megfogalmazásában. Azok a szülők, akik fogadják az iskolai 

pedagógust, később könnyebben felkeresik az iskolában is, probléma esetén. Javulhat az 

együttműködés ezzel. A hagyományos fogadóórák, szülői értekezletek mára már kiürültek: a 

hátrányos helyzetű tanulók szüli nem szívesen mennek először az iskolába. Az első lépést tehát az 

iskolának, a pedagógusnak ajánlott megtenni a kapcsolatkialakítás, kapcsolatfelvétel céljából. A 

formális kapcsolatok mellett jó példákat találhatunk az együttműködésre a szülőkkel a hátrányos 

helyzetű tanulókkal foglalkozó iskolák gyakorlatában. Azon túl, hogy biztosítjuk az együttműködés 

szervezett kereteit, még sok mindent tehetünk: bevonhatjuk a tanulási folyamatba a szülőket, pozitív 

üzeneteket küldhetünk rendszeresen a családnak a tanuló fejlődéséről, figyelembe vehetjük, hogy 

milyen időbeosztás a legkedvezőbb, ha rendezvényeinkre meghívjuk őket, „családom bemutatása” 

projektet készíttethetünk közösen velük stb. A lényeg az élő és őszinte, együttműködő légkör 

kialakítása. 

Az oktatás sikeressége azon is múlik, hogy mennyire sikeres és hatékony a segítő munka az iskolában.  

 

A folyamatban központi szereplő a fiatal, akinek belső problémamegoldó képességét fejleszteni 

kell. A tanulóval folytatott esetmunka sokféle terepen zajlik, nem ér véget az iskolában. A 

tapasztalatok szerint javul a tanulók teljesítménye és viselkedése, ha van egy állandó tanár, akivel 

kapcsolatban állnak. 
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A tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése 
 

Oktatási programok fejlesztése 

 

A lemorzsolódáshoz vezető okok felszámolását az oktatás tartalmi problémáinak vizsgálatával 

kezdjük. Néhány kérdés következik az alábbiakban, amit érdemes megvitatni a nevelőtestület 

tagjaival. 

Hogyan tudunk minél nagyobb számú egyéni, kiscsoportos tanulási utat biztosítani tanulóinknak 

kirekesztés nélkül (inklúzió)? 

Képesek vagyunk-e a helyi oktatási/képzési igények és lehetőségek összehangolásával a moduláris 

felépítésű programokon belül a kellő rugalmasságra tanulóink érdekében? 

El tudunk-e szakadni, és milyen mértékben a hagyományos szervezeti keretektől, ha szükséges? 

Képesek vagyunk-e az interaktív és kooperatív tanítási-tanulási stratégiák alkalmazására, a moderátor 

módszer hasznosítására? 

Átalakítottuk-e ehhez az értékelési rendszerünk szempontjait egyéni fejlődést mérővé? 

Mit jelent számunkra a befogadó szemlélet a gyakorlatban? 

 

A feltárás 

Az egyéni tanulási utak tervezéséhez nélkülözhetetlen a feltárás, a kompetenciák diagnosztikus 

mérése a belépő évfolyamon. A hiányok pontos feltáráshoz mérőlapok szükségesek, az országos vagy 

a szakiskolai kompetenciamérések körén túl is. Szükség van továbbá olyan speciális mérőeszközökre 

– ha kell, a szűrés első, iskolai körében vagy azután -, amelyek a tanulási zavarok vizsgálatával 

foglalkozó szakemberekhez irányítás szükségességét vizsgálják. Tanulási zavarokat a tanulási 

képességeket vizsgáló szakértői bizottságok (sajátos nevelési igényűek esetében) és a nevelési 

tanácsadók (pszichés fejlődési okok miatti tanulási zavarok) vizsgálhatnak. (Jelenleg is kettős a 

gyakorlatban.) Ugyanis minél korábban ki kell szűrni azokat a kompetenciaértékeket mutató 

tanulókat, akiknek a továbbiakban fejlesztő pedagógusi szolgáltatásra lesz szükségük az integrált 

és/vagy inklúzív oktatásban. Ők a jelenleg a „sajátos nevelési igényű tanulók” gyűjtőfogalom alattiak 

azon körét alkotják, akik tanulási zavarokkal küzdenek. 

 

A felzárkóztatás: speciális programok kidolgozása és működtetése 

 

A szakiskolai tanulók – a becslések szerint – kb. egyharmada az alapkompetenciák hiányosságaival 

érkezik a középfokra. Számukra az egyéni különbségeket is figyelembe vevő felzárkóztatás 

szükséges. 

A tudáselemek feltárása és azonosítása után tudjuk kialakítani azokat az egyéni tanulási programokat, 

amelyek a tanulók fejlesztéséhez szükségesek. Ezeket be kell építeni a tanítási programjainkba, a 

szervezeti keretek meghatározása után, attól függően, hogy mekkora a lemaradása a tanulónak. 

Szervezeti kereteink ismerik a rugalmas időkeretben működő formákat is. Ilyenek lehetnek például 

az egyéni vagy kiscsoportos korrepetálások szükség szerint. Akár tanulószoba biztosításával, 

kiscsoportos tanórán kívüli, modulok tananyagegységeként használható felzárkóztató programok is 

szolgálhatják ezt a réteget. 

Elsősorban ezen a területen keressük a lehetséges korrekció elemeit, hogy a kudarcélményeket 

csökkentsük, sikerélménnyé formáljuk. Ez utóbbi a tanulási motiváció felkeltésének első lépései 
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között szerepel. Másrészt olyan követelményrendszer kidolgozására kell törekedni, amely az egyéni 

haladást, fejlődést és a jövőbeli célokat egyaránt figyelembe tudja venni. 

Tartalmi elemek egyénre szabott fejlesztésére 

Olyanokra, amelyek sikeresen ötvözik a tanulási motiváció megerősítését a hiányzó kompetenciák 

megszerzésével. A teljesség igénye nélkül néhány javaslat: 

• Pályaorientációs program: a személyes életvitel szempontjából nélkülözhetetlen 

kompetenciák közül a kommunikációs készség, az együttműködési készség és a 

problémamegoldó képesség a leghangsúlyosabb területe 

• Olvasás-szövegértés 

• Kommunikáció 

• Matematikai-logikai készségek 

• A tanulás tanulása 

• Közösségfejlesztés 

• Szocializációs program 

• A szakképzés bemeneti kompetenciáinak kialakítása speciális projektek segítségével 

• Egyéb szabadidős, sikerélményhez juttató programok 

 

Hatékony tényezők, módszerek 

Heterogén csoportosítás - differenciálás 

A legkülönfélébb tanulók iskolai oktatása csak heterogén csoportok kialakításával és a differenciálás 

gyakoribb alkalmazásával folytatható eredményesen. A differenciálás nem a tanulmány 

eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiség 

struktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve 

előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, 

személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás 

igazodik a gyermekhez, s ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek 

részese. Az egyénre szabott célok meghatározása, az alternatív tanulási utak alkalmazása, a tanulók 

sajátosságaihoz illeszkedő feladatok kijelölése és a csoportképzés adta lehetőségek kihasználása 

segítik a befogadó oktatás megvalósítását.  

Kooperatív tanítás-tanulás 

A kooperatív tanítás fogalma alá tartozó módszerek hozzájárulnak az együttnevelés 

megvalósításához. A pedagógusoknak együttműködésre, illetve gyakorlati és rugalmas segítségre van 

szükségük a kollégák és az iskolán kívüli szakemberek részéről. A segítségnek és támogatásnak 

rugalmasnak, jól szervezettnek és tervezettnek kell lennie. 

A kortárs segítség és a kooperatív tanulás a tanulók értelmi és érzelmi fejlesztésének szempontjából 

hatékonyak. Az egymást segítő tanulók sokat profitálnak a közös munkából, különösen akkor, ha a 

csoportok kialakítása az egyéni igényekhez alkalmazkodva jól átgondolt szempontok alapján zajlik. 

Az együttműködés nemcsak a sajátos érzelmi fejlődésre hat pozitívan, hanem a tanári igényeket is ki 

kell elégíteni.  
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Fontos jellemzője az, hogy megoldást kínál a tanárok elszigetelődésének problémájára. Ez a módszer 

egyszerre gyakorol jelentős pozitív hatást a tanulók önbizalmára és serkenti a csoporton belüli 

szociális interakciókat. A kooperatív tanulás minden tanulónak hasznára válik: az a tanuló, aki 

magyaráz a másoknak, jobban és hosszabb időre megjegyzi az információt, az pedig, akinek 

magyaráznak, az ismeretszintjének megfelelőbb információkat kap, hiszen társa felfogási képessége 

alig magasabb, mint az övé. 

A moderátor módszer 

Kompetencia alapú oktatásban is terjed ez a fogalom. A hagyományos tanár szerep megváltozását 

jelenti ebben az összefüggésben, a tanár vezeti a foglalkozást, melynek során ügyel arra, hogy 

személye, érdeklődése ne nyomja rá a bélyeget az adott tevékenységsorra. 

Digitális Pedagógia 

Az új technológia kiszélesíti a tanulási lehetőségeket és megváltoztatja a tanulási módszereket. 

Módszertani szempontból új elem – mivel fizikai jelenlét nélkül képes szemléltetőeszközöket – 

virtualizálni vagy éppen az oktatás szervezője által élővé és valós idejűvé tenni. A digitális pedagógia 

lényeges sajátossága, hogy a mobil kommunikációs eszközök jóvoltából a felhasználók (tanulók) 

számára, egyre inkább személyre szólóvá formálható a tanulás, s az a ”tér”, melyben ez a tevékenység 

végbemegy. Ebben a virtuális tanulási térben nem érvényesülnek a formális tanulásra jellemző, s 

számos gátlást okozó kötöttségek.   

2020-ban a pandémia miatt az online oktatással tudtuk megoldani a teljes elszakadást tanulóinktól. 

Az alábbi eszközöket, platformokat tudtuk alkalmazni: 

Látássérült: adaptál telektronikus feladatlapok, feladatsorok egységes megadott betűméret, betűtipus 

egyéni igények szerint. Az alkalmazott platformon Javs a Zoomtext és a Fuison szoftverek, 

programcsomagok, speciális egerek, billenytyűparancsok alkalmazása. Hangos tananyagok, 

hanganyagok alkalmazása. Podcast készítése -jó lehetőséget biztosít a társas tanuláshoz, a projektek 

megvalósításához. Okosdoboz alkalmazása. NKP-okostankönyv alkalmazása 

Hallássérült: Jelnyelvvel készült prezentáció készítése, a Microsoft Stream program segítségével. A 

Visualive a komplex készség és képességfejlesztő eszköz a vizuális megjelenítési formák 

elsajátításához-vizuális jegyzetelési technikák alkalmazása. A MozaWeb: digitális tananyagok 

alkalmazása. Módszertani weblapok alkalmazása. 

Autizmus: Kommunikációt segítő programok NIKI TALK és Verbalio. Az önnállóságot segítő 

szoftverek, mint a Visual Schedule és a Fun Routino. Folyamatábrák alkalmazása. 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/561/COVID19_megelozes_12pontja_20200315.pdf 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/562/COVID19_kezmosas_menete_1_20020314.pdf 

Az NKP okostanköny- okosfeladatok, okosdoboz. Piktogramos prezentációk, Boodmarker 

segítségéve 

Beszédfejlesztés: Egyéni feladatlapok, feladatsorok alkalmazása, pedagógus által készített rövid 

beszédtechnikákat bemutató videofevételek. Módszertani weblapok alkalmazása.    

Valamennyi fogyatékossági területen a Classroom felületének kombinálása más felületekkel, 

eszközökkel, pl. Google meat Teems Discord stb. Egyéb platformok is bekapcsolhatók pl. Redmenta, 

Okosdoboz, Learnigapps, speciális felületek- az érzékszervi fogyatékosok számára, pl. 

https://sinosz.hu/munkaero-piaci-fogalomtar/ amelyek a szakmai oktatás részeként is jól 

alkalmazhatóak. A kollégák összegyűjtötték a szakterületeken legjobban alkalmazható linkeket (főleg 

a szakmai oktatás területén egyes ágazgatokban) egy táblázatban, melyet Google Drive felületén 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/561/COVID19_megelozes_12pontja_20200315.pdf
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/562/COVID19_kezmosas_menete_1_20020314.pdf
https://sinosz.hu/munkaero-piaci-fogalomtar/
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megosztanak egymással és munkájuk során jó tapasztalataikat átadják egymásnak. A linkek 

nyithatóak. 

A tanulók egyéni szükségleteinek, a fogyatékosság típusának, súlyosságának megfelelően 

rugalmasan tudják kiválasztani az alkalmazott felületeket és platformokat, amelyeket tanulóink is jól 

tudják alkalmazni, hasznosítani.  A szakmai  projektek /valamennyi jelenleg oktatott szakma esetében/ 

megvalósulási folyamatait, produktumait is ebbe a digitális tárba helyezik, ill. a teams-on tartanak 

megbaszélést, értekeznek az esetleges problémákról, megvalósítási nehézségekről és eredményekről. 

A projektpedagógia alkalmazása 

 

• Együttműködő csoportban megtanulnak egymásra figyelni, tanár a diákra, diák a tanárra és 

diák a másik diákra egyaránt. Ez nagymértékben javítja az interperszonális kapcsolatokat és 

így jelentősen javítja a hatékonyságot.  

• A projektoktatás során a tanítás-tanulás négy fő fókusza: a tudás, az érték, az attitűd és a 

készségek azonos arányban érvénysülnek. A projektpedagógia jellemzői: 

• A tevékenységre alapozott ismeretszerzés. Az új ismeretek legfőbb forrása a tapasztalat 

(keresd meg, készítsd el! Stb.). 

• Interdiszciplináris jelleg. Különböző tudományterületekhez tartozó, különböző tantárgyak 

keretében tanított ismeretek integráltan jelennek meg benne. (Akadémikus tantárgyi keret, 

NAT.) 

• Valóságos. Nem kitalált, nem mesterkélt, hanem a társadalmi környezet által felkínált 

feladatokat alkalmaz. 

• Komplex. A tárgyi tudáson kívül más képességeket is (szervezési, kommunikációs, 

találékonyság, stb.) igénybe vesz és fejleszt.  

• Alkotó jellegű. A projekt végrehajtása valamilyen kézzel fogható, fizikailag is megvalósult 

vagy szellemi mivoltában megjelenő végterméket eredményez (előadás, kiállítás, működő 

modell, makett, gép, tárgy, stb.) 

• Megszűnik a verbalitás fölénye. A hagyományos iskolában csak beszélnek a dolgokról, a 

projekt során elkészítik azokat.  

• Hasznos. Valamilyen hiány megszüntetésével hasznot hoz a „megrendelőnek” és a 

„kivitelezőnek” egyaránt. (Főleg tárgykészítésnél.) 
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• Megismerési – cselekvési egység. Pedagógiailag a leghatékonyabb módon, cselekvés révén 

juttat az új ismerethez. 

• Gyakorlat felőli megközelítés. Biztosítja az új ismeretek gyakorlat felőli megközelítését, ami 

a legtöbb ember preferált tanulási stílusa. (Mozgássérültek!) 

• Csoportmunka. Előnyben részesíti a csoportban végzett tevékenységet az egyéni munkával 

szemben, ezzel jól szimulálja a valódi munkahelyi tevékenységet. (Mai nap!) 

• Partneri együttműködés. Tanár és tanuló mellérendelt viszonyban egymást támogatva 

dolgoznak. 

• A tanár szerepe. A tanárközpontú oktatás helyébe tanulóközpontú tanulás lép. A tanár 

diktatórikus irányítóból a tanulást szervező, segítő stimuláló személlyé válik. 

• A tanuló szerepe. A tanítás-tanulás folyamatának főszereplőjévé válik.  

• A kommunikáció szerepe. Új alapokra helyeződik és fokozódik a kommunikáció a tanár-

tanuló, tanuló-tanuló és tanuló-külső személyek között. (Külső helyek, emberek bevonása a 

projektbe!) 

• Iskola az egésztársadalom. A projekt kilép az iskola falai közül, bekapcsolja a közelebbi és 

távolabbi környezetet. 

• A differenciálás eszköze. A projekt testre szabott, figyelembe lehet venni az egyén 

képességeit, érdeklődését. („Szakosodás” a projektben.) 

• Mozgásigény kielégítése. A kötött tanrend feloldásával megszűnik a tanulók biológiai 

szükségleteivel ellentétes padhoz kötöttség, szabadabb lesz a mozgás, a projektek egy része 

fizikai tevékenység közben zajlik. (Hiperaktív tanulók.) 

• Motiváció. Egyetlen pedagógiai módszer sem biztosítja jobban a belső indíttatásból végzett 

tanulást, mint a tervezéstől a kiértékelésig tartó aktív, cselekvő részvétel. 
 

Együttműködésen alapuló problémamegoldás 

Az együttműködésen alapuló problémamegoldás az osztályban előforduló nem kívánt magatartás 

kezelésére vonatkozó következetes megközelítés. A pedagógusok számára egy jól kidolgozott 

módszer – a tanulókkal közösen lefektetett egyértelmű iskolai szabályok (pl. házirend, osztályrend) 

megfelelő ösztönzőkkel együtt – hatásosnak bizonyulhat, eredményes eszközt jelenthet a tanórákat 

megzavaró nemkívánatos magatartás nyomán kialakuló helyzetek kezeléséhez és a gyakoriságuk 

csökkentéséhez.  

Hatékony oktatás 

A fenti módszereknek egy olyan átfogó pedagógiai rendszerbe foglalva kell megvalósulniuk, 

amelyben az oktatás a mérésre, értékelésre és a magas követelményekre épül. Minden diák – köztük 

a sajátos nevelési igényű tanulók – teljesítménye javul, ha munkájukat folyamatosan tervezik, 

figyelemmel kísérik, értékelik. A személyre szabott tanterv megvalósításához az egyéni fejlesztési 

terv nyújthat segítséget. 

Az egyéni fejlesztési tervnek illeszkednie kell az általános tantervhez, mindig valamilyen mérésen, 

vizsgálaton alapul. Az egyéni fejlesztési terv lehetővé teszi a folyamatos reflektivitást. A pillanatnyi 

fejlettségi állapotot rögzíti, majd meghatározza, hogy a fejlesztésnek „honnan hová” kell eljutnia.  

Fontos, hogy ellenőrizni lehessen a célok elérését, az azoktól való eltérést, az okok feltárását, a további 

fejlesztések irányainak meghatározását.  
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Az egyéni fejlesztési terv megvalósulása követhető az egyéni fejlődési napló vezetésével, illetve 

szöveges értékeléssel. Ezeknek az értékelési formáknak az az előnye, hogy nem minősítenek, hanem 

a fejlődés adott állapotáról számolnak be, az önmagához mért fejlődési szintet jelzik, illetve a gyermek 

saját lehetőségeinek megvalósítási fokát tükrözik. A teljesítmény-visszajelzésnek zen formái a 

tanítási-tanulási folyamat egészéről adnak információkat.  

 A szöveges értékelés, árnyalt értékelés 

A szöveges értékelés során mindig konkrétumokat kell megfogalmazni, az általánosítás nem 

célravezető. Fontos, hogy az értékelés személyre szabott, motiváló, fejlesztő hatású legyen. 

Szempontjai: 

• meg kell határozni, hogy mit értékelünk; 

• milyen szempontok alapján értékelünk; 

• megfelelő formát kell választani (pl. értékelő lapok); 

• meg kell határozni, hogy az értékelés kinek szól; 

• el kell dönteni, hogy milyen gyakran adunk szöveges értékelést; 

• be kell iktatni mérési, értékelési pontokat. 

Nem kell minden egyes tanulóval kapcsolatban mindig ugyanazokat a dolgokat figyelni. Mindenkit 

önmagához kell hasonlítani, azt kell kiemelni, ami rá jellemző, ami az ő fejlődését szolgálja. Minden 

tanulóban meg kell keresni azt, amik miatt ő is nagyon fontos és értékes.  

A gyerekek is tisztább képet kapnak saját magukról, saját fejlődési ütemükről, ami segítheti a 

reálisabb önkép kialakítását. Éppen ezért célszerű a szöveges értékelés folyamatába a gyerekeket is 

bevonni különböző önértékelési technikák alkalmazásával. Ennek segítségével a tanulók 

összevethetik saját értékelésüket a pedagógus által ért értékeléssel. Célszerű a szülőt is bevonni ebbe 

a folyamatba. 

A szöveges értékelés során a szülő részletesebb tájékoztatást kap a gyermekéről Jobban belelát a 

tanórán folyó munkába, ez segíti a szülőkkel való együttműködést.  

Portfólió 

Az egyes tanulókról vezetett portfóliók (dossziék) még összetettebb, árnyaltabb képet tudnak adni az 

egyes tanulókról. A portfólió egy hosszabb időszak alatt, különböző módon végzett tanulók 

munkáiból készült gyűjtemény. A pedagógus a diák teljesítményét holisztikusan, az összes jellemző 

dokumentum segítségével tudja értékelni. A tanulók a portfóliók készítése során saját 

munkafolyamataikat is értékelik. Nemcsak a tanuló állapotáról ad egységes, sokféle összetevőre 

kiterjeszthető képet, hanem a fejlesztések sikeres megvalósításának lehetőségét növeli.  

Alternatív tanulási utak 

Az elmúlt években számos, a sajátos nevelési igényű tanulók befogadását támogató modellt 

fejlesztettek ki, amelyek a tanulási stratégiákra koncentrálnak. Ezeknek a programoknak a célja, hogy 

a diákokat megtanítsák tanul, illetve problémákat megoldani.  

Nagyban hozzájárul az alsó középfokú oktatásban megvalósuló befogadás sikeréhez, ha a diákok 

nagyobb felelősséget viselnek a saját tanulásukkal kapcsolatban. Ami a sajátos nevelési igényű 

tanulók javára szolgál, az a többségi tanulók számára is hasznos.  
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A kooperatív tanításként-tanulásként, együttműködésen alapuló problémamegoldásként, heterogén-

differenciált csoportképzésként, projekt pedagógiaként, szöveges árnyalt értékelésként, hatékony 

tanításként említett fogalmak járulhatnak hozzá az együttnevelés kialakulásához. 

A pedagógusokra, a humán erőforrás fejlesztésére irányuló eljárások 

Az előbbiekben felsorolt személyközpontú módszerek alkalmazására a pedagógusokat fel kell 

készíteni. A nevelőtestületekben ki lehet alakítani a problémamegoldási és a kooperativitási 

szándékot. Olyan pedagógus-továbbképzések biztosítására van szükség, amelyek komplexen és 

célirányosan közvetítik a pedagógusok számára az intézmény legfontosabb fejlesztési területeinek 

változtatási lehetőségeit. Emellett a tréningmódszer megélését nyújtják, s ezzel közvetlenül is segítik 

a személyközpontú szemlélet kialakulását és elterjedését. 

Ahhoz, hogy ezek a tapasztalatok a mindennapokba beépüljenek, a gyakorlati tevékenységet 

támogató elemek (mentorálás) igénybevételére ösztönző intézményi preferálás is szükséges. Az 

intézményi szintű önfejlesztésben nyitottá válnak a pedagógusok a befogadásra.  

A tanulást támogató facilitátori pedagógus szerep elsajátítása projektoktatásra, kooperatív tanítási-

tanulási technikákra felkészítő tréningeken lehetséges. 

Az intézmény alkalmazásában lévő pedagógiai munkát segítő szakemberek szerepet vállalnak a 

pedagógusok felkészítésében is, például az iskolai pszichológus, szociális szakemberek 

továbbképzéseket, önismereti csoportot szerveznek a pedagógusok számára, azon túl, hogy bármely 

szülő vagy tanuló felkeresheti őket problémájával. Egyéni és csoportos terápiás programokat 

szerveznek. 

Az intézményi humán erőforrás fejlesztésének másik aspektusa a kapcsolati problémák kezelésére 

felkészítés. A tanár – szülő - tanuló kapcsolat és az iskola-szülő viszony változását csak a pedagógiai 

kultúra átalakítása hozza meg hosszú távon. 

A már kifejlesztett programcsomagok alkalmazását segíti az ezekhez kapcsolódó célzott pedagógus-

továbbképzések szervezése. 

Nem szabad kiaknázatlanul hagyni a belső továbbképzés lehetőségét sem, amikor az intézményen 

belül a fejlesztő csoport tagjai egymás munkáját és eredményeit megismerhetik pl. esetmeg-

beszélések, szupervízió, videotréning útján. 

A oktatók szakmai kompetenciáinak fejlesztésére  

Pedagógiai módszertani továbbképzések (újszerű módszerek alkalmazása a szakképzésben, 

gyakorlati oktatás során) 

− kommunikációs önértékelési konfliktuskezelési, csoportépítési tréning, 

− tanulás tanításának fejlesztése, 

− önismereti tréning, 

− felkészítés az ifjúságvédelmi, családpedagógiai és egyéb prevenciós feladatok ellátására és új 

módszerek bevezetésére, alkalmazására. 

A tanárok és oktatók továbbképzésével, az új oktatási minőségbiztosítási és szervezetfejlesztési 

módszerek bevezetésével és folyamatos alkalmazásával hozzájárulunk a magas színvonalú 

oktatómunkához és az esélyteremtéshez. 
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Együttműködési formák a oktatók között és a külső partnerekkel: tervkészítő – 

folyamatelemző/problémamegoldó – értékelő esetmegbeszélések, hospitálás. Résztvevők a 

fejlesztőcsoport tagjai: pedagógus, fejlesztő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

pszichológus, osztályfőnök. 

A tanulói nyomon követés szerepe – munkába állás támogatása 

Ahogy a szakmakínálat és képzési struktúrák kialakítása terén, úgy a munkaerőpiacra bocsátás 

előkészítésében és támogatásában is megnövekedett az intézmény felelőssége. Ma már senki nem 

vitatja el, hogy a szakképzők oktatási, képzési stratégiájának meghatározó eleme kellene, hogy legyen 

a térségi munkaerő-piaci kereslet és az azt meghatározó tényezők.  

Hiszen hosszú távon csak azok az iskolák képesek talpon maradni, amelyek meg tudnak felelni a 

változó igényeknek, és versenyképes képzési kínálatuk, színvonalas oktatási eredményeik alapján a 

„megrendelők” – jelenleg elsősorban a tanulók és gondviselők – biztosítottnak látják az 

elhelyezkedést az adott szakmában az iskola sikeres elvégzése után.  

Munkába állást támogató program módszertana 

Felkészítés a munkavállalásra, egyéni átvezetési tervek kidolgozása 

Átfogó képzési rendszert dolgoztunk ki. E képzést az utógondozói támogatás megvalósítása 

szakaszában vagy még eredményesebben az utógondozást megelőző képzési szakaszban már 

elkezdjük. Erre alkalmas tantárgyak: osztályfőnöki óra, életpálya-tervezés óra, vállalkozástan, 

munkaügyi, társadalomismereti órák, szocializáció óra, pályaorientációs órák, egyéni (mun-

kavállalási, pszichológiai, stb.) tanácsadás igénybevétele, illetve az ügyfél bekapcsolása a különböző 

munkavállalást, képzést elősegítő reintegráló kulcsképesség-fejlesztő, beilleszkedést elősegítő 

tréningekbe, amelyeket a civil szféra vagy a munkaügyi központok szakemberei tartanak. 

A felkészítés a segítők aktív közreműködésével, motivációs tevékenységével történik. A motivációs 

technikák a következők: pszichológiai motívumok felmérése, saját információk begyűjtése a 

megfigyelés, beszélgetés, interjú, kikérdezés, exploráció módszerével.  

A felkészítést követően kerülhet sor a személyre szabott, az egyéni sajátosságokat, képességeket is 

figyelembe vevő támogatási terv megalkotására. 

Az egyéni átvezetési tervek megvalósítása az alábbi sorrendben történik: 

1. Regisztráció 

2. Első interjú 

3. Tréningek: 

a) impulzusfoglalkozás 

b) reintegráló tréning 

c) önismereti tréning 

d) álláskeresési tréning 

4. Listakészítés a felkeresendő cégekről 

5. Munkáltató megkeresése 

6. Telefonálás, személyes tárgyalás 
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Sikeres próbálkozás esetén a további teendők 

7. Elhelyezkedés, szerződéskötés, munkaszerződés 

8. Betanulás 

9. Munkáltatói visszajelzés 

10. Ritkuló nyomon követés 

11. Részvétel a dolgozók klubjában 

Sikertelen próbálkozás esetén a további teendők 

12. A következő munkáltató megkeresése a listáról 

13. A harmadik sikertelen próbálkozás után pszichológiai tanácsadás, a kudarcok megbeszélése, 

okok feltárása, motiválás 

14. Újabb lista készítése vagy képzés 

 Az egyéni átvezetési tervek meghatározása 

Az Egyéni Átvezetési Terv (EÁT) olyan eszköz egy dokumentum formájában, amelyben a fiatal 

múltját, jelenét és kívánt-elképzelt jövőjét jegyzik fel és dokumentálják. Tartalmaznia kell a fiatal 

ember életterére vonatkozó információt: családi körülmények, egészségi előélet, szabadidő, értékek 

és kulturális háttér, illetve a tanulmányaival és a képzésével kapcsolatos információ. A következő 

eredmények eléréséhez tud majd hozzájárulni: 

• a fiatal személy esélyeinek növelése, hogy tartós munkát találjon; 

• érdeklődésének, vágyainak, motivációinak, kompetenciáinak, készségeinek, attitűdjének 

és képességeinek összevetése a hivatás, a munkahely, a munkakörnyezet és a szóban 

forgó cégek követelményeivel; 

• a fiatal személy autonómiájának, motiváltságának, önfelfogásának és önbizalmának 

növelése; 

• a fiatal és a munkaadó szempontjából egyaránt nyerő helyzet kialakítása. 

• Az átmenet terve szorosan összefügg az oktatási-nevelési tervvel, és a tankötelezettség 

befejezése előtt minél korábban célszerű kidolgozni. Az EÁT keretet ad, amely azt 

célozza, hogy a munkaerőpiacra történő belépés körülményei minél kedvezőbbek 

legyenek. Dinamikus folyamatot jelent, amely a következőkre terjed ki: 

• a fiatalok jellemző vonásai (készségek, képességek, kompetenciák és elvárások); 

• a foglalkoztatási szektor igényei és követelményei, valamint 

• egy akcióterv állandó revíziója.  
 

Az egyéni átvezetési terv és az egyéni fejlesztési terv összevetése 

Az egyéni fejlesztési terv a következőképpen összegezhető: 

• széles értelemben vett dokumentum, amely egy tanuló oktatásának és nevelésének valamennyi 

oldalára (stratégiák, ellátás, kimenetek) kiterjed, s különösen összpontosít az oktatásra. A személyi 

és szociális vonatkozások a jelek szerint nem mindit játszanak fontos szerepet, de ezeket a 

vonatkozásokat is figyelembe kell venni; 

• s kulcsszerepet betöltő szakember a tanár, aki felelős az egyéni fejlesztési terv megalkotásáért, 

szoros együttműködésben a tanulóval, a tanuló családjával és a többi, a folyamataiban érintett 

szakembereivel.  
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Az egyéni átvezetési terv ettől eltérő eszköz 

• az EÁT szorosan kapcsolódik az egyéni fejlesztési terv 

• a tankötelezettség megszűnését megelőzően két vagy három évvel el kell készíteni; 

• felfogható úgy is, mint egyfajta „egyéni portré”, amely egy fiatal helyzetét, motivációit, 

kívánságait és képességeit foglalja magába; 

• a munkavállalással és a felnőtt élettel kapcsolatos átmenet kérdéseire összpontosít. 

Figyelembe kell vennie a munkakörülmények környezetét. Világos elemzést kell adnia a 

fiatal személy lehetőségeiről és az ezekből adódó karriertervekről, hogy általuk fel tudja 

készíteni őt a valódi munkakörülményekre; 

• ebben a fejlődési folyamatban egyaránt részt vesznek tanárok, együtt a fiatal személlyel, 

családjával és egyéb külső szakértőkkel (akik nem szükségszerűen állnak kapcsolatban az 

iskolával); 

• tartalmaznia kell azokat az eszközöket és módszereket, amelyek biztosítják az átmenet egyéni 

folyamatát, és lehetővé kell tennie a fiatalnak, hogy élni tudjon ezekkel az eszközökkel és 

módszerekkel; 

• biztosítania kell az esélyegyenlőséget a nemi, kulturális vagy földrajzi elhelyezkedésből 

fakadó különbségek ellenére; 

• garantálnia kell a követésvizsgálat folyamatát egy kizárólag erre a célra kijelölt szakember 

segítségével. 
 

Mindkét dokumentum célja, hogy regisztráljon és a későbbiek számára megőrizzen bizonyos adatokat 

és körülményeket: 

• gondolatok, szempontok a tanuló/diák helyzetével kapcsolatban; 

• az elérendő célokkal kapcsolatos megállapodások; 

• rögzített oktatási-nevelési/képzési stratégiák; 

• a tanuló/diák bármely időpontban tapasztalható fejlődésének áttekintése, még azokban az 

időpontokban is, amikor vagy iskoláztatási változások (például más iskolába kerülés), vagy akár 

földrajzi változások (például a család költözik más településre) következnek be.  
 

A munkába helyezés támogatásának módszertani tapasztalatai 

A lehetséges megkeresési utak 

• munkaügyi központ segítségével, 

• ismerősökön, szülőkön keresztül, 

• újsághirdetések, hirdetések alapján, 

• internet/honlap segítségével, 

• telefonkönyvek, szaknévsorok, egyéb adatállományok alapján, 

• rendezvényeken, fórumokon keresztül történő megkeresések, szórólapok, prospektusok 

biztosítása. 
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Ajánlott megkeresési technikák 

• megkereső levél (hagyományos, e-mail): a levelünkkel a lehető legjobb benyomás elérésére kell 

törekednünk.  Ennek eléréséhez az alábbi technikai dolgokat kell figyelembe venni: papír, boríték 

minősége, címzés stílusa, megfelelő esztétikai kivitelezés, világos, egyértelmű megfogalmazás, 

mellékletként szórólapok, prospektusok csatolása, stb.); 

• telefon: fontos az összeszedettség, átgondoltság, tiszta, világos, érthető beszéd, a megfelelő 

időpont megválasztása; 

• személyes megkeresés: meghatározó a külső megjelenés, a pontosság, az illemszabályok betartása. 

Személyes megkeresés alkalmával ha van rá lehetőség, a munkába állítandó ügyfelünkkel együtt 

keressük meg a munkáltatót. Ilyenkor ügyfelünket kell előtérbe helyeznünk, az ő érdekeit kell 

képviselnünk, aki egy pillanatra sem érezheti, hogy magára hagytuk. Ajánlott, hogy előzőleg 

alaposan átbeszéljük ügyfelünkkel, hogy hova megyünk, mi várható, mit kell tenni, stb. 

 

A minőségbiztosítás rendszerének kialakításakor figyelembe vett szempontok 

• értékelés ideje; 

• a teljesítmény definíciója, mi alapján értékelünk; 

• a mérés és megfigyelés szintjei; 

• a teljesítményt jelző információk összegyűjtésének módja, módszere; 

• ki végzi az értékelést; 

• mire használják az értékelés végeredményét. 

 

Legfőbb utókövetői tevékenységek 

• kapcsolatteremtés, egyéni beszélgetés; 

• az ügyfél igényei és munkavállalói elvárások összesítése; 

• kommunikáció/önkifejezés fejlesztése, beilleszkedés segítése; 

• munkahelyi útvonal betanulása, környezet megismerése, helyismeret; 

• munkahelyi szabályok betartása, konfliktuskezelés; 

• szülőkkel való kapcsolattartás, önállóság elfogadtatása; 

• munkahelymegtartás elősegítése, utógondozás. 

 



72 

 



73 

 

 

A fejlesztési szakaszban elkészült 
fejlesztési tervek vizsgálata - önértékelés. 
2021. december 

Az önértékelési kultúra 
szervezetben való megjelenésének 
vizsgálata - önértékelés.  
2022. szeptember 

 
A megváltozott tartalmi 
struktúra be- válásának 
vizsgálata - önértékelés. 
2023.február 

 

 
 

  

 

A rendszerszintű beavatkozások 

eredményessé- gének vizsgálata - 

önértékelés.2023. december 
 
 

2021 
 

2022 

 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 

 
 
 

Tervezett 

e  l s  ő s  z  a  k  a  s  z –e l s ő k é t é v  második szakasz  – egy év h a r m a d i k s z a k a s z – két év 

Befogadó – elfogadó inkluzív és az egyéni tanulási utat fejlődést biztosító oktatás – nevelés eljárásait érvényesítő tanulásszervezés pedagógiai   Produktumok,

 tevékenységek 

Klikk ide! 
módszereket alkalmazó szervezeti kultúra fejlesztése. Team működés erősítése, fejlesztése. Komplex módszertani 
fejlesztés, Mérés – értékelés fejlesztése, Alapkészségek, kompetenciák STEM tárgyak alapkészségeinek fejlesztése 

 eredmények 

Klikk ide! 

 
 

Tervezett 

 tevékenységek 

Klikk ide! 

Kapcsolat kiépítése a felsőoktatási intézményekkel a módszertani gyakorlóintézményi hálózat kialakításához való csatlakozás annak érdekében, hogy a 
pedagógusképzésben és a pedagógus továbbképzésben hangsúlyosan jelenjen meg az SNI-s tanulók és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
tanulók nevelésének, oktatásának módszertani felkészítése. Korai jelzőrendszer és pedagógiai támogató rendszer bevezetése, Magas hiányzás – 
lemorzsolódás problémakörének kezelése, Partnerkapcsolatok erősítése – szülők aktív szerepvállalásának motiválása, Partneri elégedettségmérés, 
Szabadidő hasznos eltöltése 

Produktumok, 

 eredmények 

Klikk ide! 

 
 

 
Tervezett 

 tevékenységek 

Klikk ide! 

Duális szakképzés intézményi bevezetése, a belső fejlesztés során programcsomag és eszközrendszer 
kialakítása, működtetése, amely az intézmény szervezeti struktú- rájába illeszkedve a munkába állásra 
való egyéni felkészítést fogja támogatni. To- vább elősegíti a célcsoport oktatásában és munkába 
állításában érdekelt szereplők közötti aktív együttműködés kialakítását. Felnőttképzés 
szervezése,erősítése. Tanulói életpálya építést szolgáló és pályaorientációs tevékenységek bevezetése, 
a pályaorientációs eszközök felhasználásával, Vállalkozói készségek fejlesztése (kezdeményező 
képesség, kreativitás, újításra való törekvés, kockázatvállalás, egyéni célok, tervek) 

 
Produktumok, 

 eredmények 

Klikk ide! 

A felkészítés szakaszának eredményességi 

vizsgálata - önértékelés. 2021.október 
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1. Tervezett egység: tevékenységek – várható eredmények - produktumok 

Befogadó – elfogadó inkluzív és az egyéni tanulási utat fejlődést biztosító okta- 

tás – nevelés eljárásait érvényesítő tanulásszervezés pedagógiai módszereket al- 

kalmazó szervezeti kultúra fejlesztése. Team működés erősítése, fejlesztése. 

Komplex módszertani fejlesztés, Mérés – értékelés fejlesztése, Alapkészségek, 

kompetenciák STEM tárgyak alapkészségeinek fejlesztése. 

I. lépés 

Alapszükségletek 

II. lépés Változások a 

tanításban 

III. lépés 

Változások az 

értékelésben 

IV. lépés Fenntarthatóság 

A diákok alapszük- 

ségleteinek figyelem- 

bevétele 

• Személyre szabott 

pedagógia 

• Egyéni tanulási út 

biztosítása 

• Kapcsolat 

• Kompetencia 

• Autonómia, felelős- 
ségvállalás 

• Osztálytermi kör- 
nyezet megteremtése 

• Egyéni fejlődési ter- 

vek – egyéni támo- 

gatás feltételeinek 

megtervezése 
 

Adaptív, inkluzív 

tanulásszervezés 

megvalósítása 

• Tevékenységközpontú 

pedagógiák 

• Sokszínű módszerek 

/öndifferenciáló, KIP, 

mesteri/ 

• Tervezés /projekt, 
epocha stb./  

• Reflexió 
 

Fejlesztő, 

befogadó 

értékelés 

• Önértékelés 

• Társak 

értékelése 

• Szülők 

értékelése 

• Megfigyelés 

• Reflexió 

• Portfólió 
 

Elterjesztés és 

fenntartás 

• Koncepció 

• Tervezés 

• Egyéni utak 

nyomon 
követése 

• Együttműködés 

• CSR minőség 
elkötelezettség 

• Reflexió 

• Intézményi 

önértékelési 
rendszer 

• Intézményesülés, 

Intézményesítés 

/szabványosítás, 

szervezeti 

kultúrába való 

beépítés/  

• A program kiter- 

jesztése: 

horizontá- lis, 

vertikális tanulás 

biztosítása 
 

 Indoklás: Az esélyteremtés gondolata és az iránymutatás elkötelezett vállalása. Az intézményi minőségi 

mutatók javítása. A szervezet inspirálása a következő végig gondolá- sára. Milyen lesz az iskola 10 év múlva? 

A régióban milyen társadalmi igények lesznek KSH statisztikai adatok – kutatások, eredmények alakulása. 

Különös tekintettel az SNI-s és halmo- zottan hátrányos helyzetű fiatalok tekintetében. „Szülői igények 

partneri elvárások” az intéz- ményi önértékelési rendszerben keletkezett és a PISA mérési adatok indokolják 

a befogadó kultúra személyközpontú pedagógia értékeinek erősítését, hogy a célcsoport sikeres lehessen a 

tanulásban kulcstárgyakból a nemzeti minimumkövetelmények elérése, felülmúlása a munka- erőpiacon és a 

társadalomban is. 

Alulteljesítő más intézmények feltárása – módszertan átadása, mentorálása. 

5 éves időszak tervezett egységeinek megnevezése rövid indoklással 
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1.2 

 

 

 
 

Tervezett tevékenységek 

Vezető profil Innovátor profil Mentor profil Képző profil 

- Team működés kereteinek kiala- 

kítása 
- Teamvezető támogatása 

- Teammunka erősítése jelentősé- 

gének tudatosítása 

- Mentori támogatás beépítése az 

iskolai pedagógiai gyakorlatba 

- Helyi intézményi sajátosságok 

feltérképezése 
- Fejlesztési terv készítése 

- Személyre szabott fejlesztés kul- 

túrájának kialakítása 

- Iskolán kívüli diáktámogatás esz- 
közeinek biztosítása 

- Osztálytermi környezet /tárgyi 

tanulási/ megváltoztatása 

- Egyéni fejlesztési, fejlődési ter- 

vek készítésének és vezetésének 

biztosítása 

- Folyamatos tájékozódás konfe- 

renciákon, rendezvényeken, szak- 

irodalom, kutatási eredmények, 

produktumok tanulmányozása 
/nemzetközi, országos, regionális/ 

- Képzéseken való részvétel 

/újszerű megfelelő tartalmak/ 

- Új tanulási eljárások kidolgozása, 

egyéni tanulási utak, tervezése il- 

letve továbbfejlesztése 

- Sablonok kidolgozása, az egyéni 
tanulási utakhoz 

- Öndifferenciáló eszköztípusok ki- 

dolgozása tanítási órák részeként 

teljes órában, szabadidős tevé- 

kenységekben használati útmutató 

készítése 

- Szempontsorok kidolgozása /pl. 

portfolióhoz tanulási környezet 

megváltoztatásához/ 

- Mentorok támogatása 

Formái: 

•  Személyes támogatás 

/minden mentorra egyénileg is figyelek, 

reflektálók fejlődésükre/ 

•  Kompetencia támogatás 

/elkészített írásos segédanyagok/ 

•  Információs támogatás 

/program események, történések, ered- 

mények helyes és időben érkező infor- 

mációk biztosítása/ 

•  Kapcsolati támogatás 

/annak megszervezése és tudata, hogy 

kihez milyen formában fordulhat segít- 

ségért a mentor/ 

– mentor – mentori támogatás tapasz- 
talatcsere, esetmegbeszélés, tudás- 

csere, információcsere egymás között 

– Fókuszcsoportos megbeszélés – elé- 

gedettség – önértékelés 

- Visszajelzések a mentori munkáról 

/elemzés - összegzés/ rendszeres szem- 

pontokkal támogatott önértékelési 

helyzetek megteremtése, beszámolok 

- Képzési tartalmak kidolgozása 

- Vezetők képzése, mentorok felké- 

szítése 
- Belső képzések megvalósítása 

- Külső képzések szervezése 

- Kompetenciatámogatás - /mentor, 

pedagógus / mester tréning jellegű 

képzési alkalmak- zárultával, kon- 

zultációs alkalmak csoportban – 

egyénileg 

Képzési célok: 

- Felkészítés a diáktámogatás segí- 

tésére 
Tartalmak: 

• Segítő kapcsolat: segítőpár- 
rendszer 

• Segítő beszélgetés 

• Csoportszerződések, egyéni 

megállapodások 

• Egyéni fejlődési terv 

- Feltételek biztosítása tanulói port- 
fóliók készítéséhez 

- Egyéni támogatás feltételeinek 
biztosítása 

- A szükséges szervezeti változások 

elindítása az organikusan bekö- 

vetkező változások támogatása, 

kisérése 

- Eredmények publikálása 

- Jó gyakorlatok kialakításának, 

megosztásának támogatása 

- Tudásmegosztó fórumok szervezé- 

se 

- Módszertani repertoár fejlesztése 

saját – pedagógus – vezető 
- Minőségi munka a tanórákon – 

- Önértékelés igényeinek kialakítása 

- Önértékelés szempontjainak megsegí- 

tése 
- Önértékelési helyzetek megteremtése 

- A bizalom és a visszajelzés mintáinak 

képviselete. 

Kérdések az önértékeléshez: 

- Milyen célt tűztél ki a mentori munká- 

ban? Mit értél el? 
- Miben voltál a legsikeresebb /a legke- 

Képzési célok: 

– Felkészítés a teamműködés támogatásá- 

ra 
Tartalmak: 

• Teamkommunikáció 

• Szerepek a teamben 

• Konfliktuskezelés, problémameg- 

oldás 

• Esetmegbeszélés, csapatfejlesztés 



76 

 
Tervezett tevékenységek 

Vezető profil Innovátor profil Mentor profil Képző profil 

- Intézményi beágyazódás elősegí- 

tése 

- Szakmai innováció kiterjesztése 

az intézmény egészére, bevonva a 

munkatársak lehető legszélesebb 

körét 

- Intézményi tapasztalatok megosz- 

tása a partnerek felé 

- Beszámolni a program eredmény- 

ről 

- Tudás – tapasztalat átadása regio- 

nális, országos nemzetközi szin- 

ten 

- Nemzetközi, országos, regionális, 

városi intézményi adatok gyűjté- 

se, elemzése - indikátorok megha- 

tározása illetve módosítása – mi- 

nőségi mutatók figyelembe véte- 

lével 

foglalkozási tanórai – tanítási ter- 

vek, tervezetek, tematikus tervek 

kidolgozása, bemutatása – beveze- 

tésének támogatás a tanítás tanulás 

folyamatába 

vésbé sikeres? Melyek a siker/kudarc 

legfontosabb okai? 

- Milyen területeken sikerült változáso- 

kat elérni? Hogyan? 

- Milyen mentori kompetenciák jellem- 

zik munkádat? 

- Miben kellene fejlődnöd? 

- Az elmúlt év legnagyobb eredmény? 
Ugyanezeket a kérdéseket teszem fel 
önmagamnak a mesteri kompetenciák 
mentén. Mester – önértékelő lap. 

Képzési célok: 

– Felkészítés az egyéni tanulási folyamat 

támogatására 

Tartalmak: 

• Megfelelő tanulási környezet 

• Adaptivitás 

• Differenciálás, portfólió, fejlesztő 

értékelés 

Képzési célok: 

– Felkészítés a mentori szerep gyakorlá- 

sára és fejlesztésére 
Tartalmak: 

• A mentori munka értékelése 

• Reflektív gondolkodás 

• Reflektív gyakorlat 
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1.3.Produktumok, eredmények   

 

Területek 

 

Az intézményben fennmaradó átadható adaptálható elemek 

Konkrét 

produktumok - eredmények 
• Konferencia /országos, nemzetközi bevonással/ 

• Tapasztalatok, eredmények, szakmai fórumokon történő meg- 

osztásának dokumentumai, konferenciafüzet, workshopok konfe- 

rencia előadás anyaga. 

• Öndifferenciáló taneszközök – használati útmutató 

• Szervezőnapló 

• Intézményi pedagógiai hozzáadott érték 

• Reflektív napló 

• Egyéni fejlesztési terv 

• Portfólió készítéséhez szempontsor 

• Intézményi fejlesztési terv 

• Jó gyakorlat 

• Elektronikus módszertár 

• Hírlevél 

• Publikációk 

• Regionális találkozó 

• Javaslat, újszerű, osztálytermi környezet kialakítására 

Közvetlen eredmények • A tanulási környezet komplex megváltoztatása /fizikai környezet, 

tanulás tartalma, szervezeti keretek, személyre szóló pedagógia, 

pedagógiai szemlélet, tanulásszervezés, módszerek stb./. 

• Az iskolai változások/fejlesztések professzionális gondozása (új 
módszerek és eljárások konstruktív alkalmazása) 

• Visszatekintő – reflektív pedagógiai gondolkodás és gyakorlat 

megvalósítása – más szemlélet, nézet 

• Regionális hálózati találkozók – tapasztalatcsere eredményei, 

adatai 

• Képzések: módszertani – tanulásszervezési – szemléletformáló 

• Szervezeti kultúrára, pedagógiai gyakorlatra jellemző a team 
munka, team rendszerben való együttműködés. 

• Eredmények, innovációs tartalmak átadása – átvétele /külső, bel- 
ső/ 

• A pedagógusok közötti horizontális és vertikális együttműködés. 

Közvetett eredmények • Pedagógiai kultúra és eszközrendszerre tanulmányozható és ele- 

meiben honosítható, ez lehetővé teszi, hogy több összefüggő, ki- 

dolgozott jó gyakorlatot is felkínálásra kerüljön. 

• Változatos intézményközi együttműködések létrejötte. /hazai- 

nemzetközi/ 

• Munkakultúrára nyitott oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a 

civil szervezetekkel, munkaerőpiaccal és a helyi társadalommal 

kiépített partnerkapcsolatok erőssé váltak. 
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Területek 

 

Az intézményben fennmaradó átadható adaptálható elemek 

A pedagógusok körében el- 

érhető eredmények 
Belső szemléletváltás 

• Egységes pedagógiai folyamat, új módszerek, innovációk és 

szemlélet kialakítása a hiányterületek lefedése céljából (tantárgyi 

kapcsolódási pontok, innovatív módszerek alkalmazása, öndiffe- 

renciáló szabadtanulásos eszközök, portfólió, tapasztalatszerzé- 

sek stb.) 

• Pedagógiai haszon beépül az iskolai dokumentumokba, szerveze- 

ti folyamatokba, különösen az országos fejlesztési programokban 

való tapasztalatokra az iskola képzési profiljához kapcsolódóan. 

• Intézményi tanterv kialakítása eredményesen megtörténik, mely- 
nek tartalmai tanulásszervezési eljárásokban is megjelennek. 

• Iskolai szükségletek tudatosítása a fejlesztéssel kapcsolatban, hi- 

ányosságok, gyengeségek számbavétele tanári műhely- és team- 

munkában, folyamatos fejlesztő munka keretében történik meg. 

• Rugalmas tanterv alkalmazása, mely a tanuló igényeihez igazí- 

tott, figyelembe veszi az ő saját tapasztalatait, gyakorlati érdek- 

lődését, személyre szabott gyakorlatokat, tárgyi környezetet biz- 

tosít 

Produktumok, eredmények 

a vezetés szintjén 
• Szervezeti értékké válik az egyéni támogató pedagógiai attitűd. 

• A munkamódszerekben megjelenik az egyéni támogatás, az egyéni 
tanulási utat támogató pedagógiai kultúra. 

• Működési mechanizmusok biztosítják az egyéni támogatás hátterét 
(minőségirányítás, pedagógusértékelés stb.) 

• A vezetésben egyensúlyban van a fejlesztő, támogató és az ellenőr- 
ző, értékelő attitűd. 

• Partneri együttműködésre épülő (belső és külső) kapcsolatrendsze- 
rek segítik az oktató, nevelő munkát, más intézmények esetében is. 

  •  Befogadó szervezeti kultúra alakul ki.  

 

 

 

 

Területek 

 

Az intézményben fennmaradó átadható adaptálható elemek 

Szervezet és 

vezetés 
• Rugalmasság, a szükséglethez igazodó munkaszervezés, továbbkép- 

zés. Folyamatosan kontrollált felelősségvállalás, a felelősség delegá- 

lása. 

• Együttműködés 

• Kommunikáció, problémamegoldás 

• Az intézményi fejlesztés gyakorlata 

Feltételek A tanulói, a fejlesztési/fejlődési szükségletek alapján működő gyakorlat: 

• Helyiségek, funkcionális megfelelősége 

• Bútorzat, tantermek berendezettsége 

• Taneszközök, fejlesztőeszközök, IKT-s eszközök 

• Szükséges szakmai kompetenciák 

  •   Továbbképzés, beiskolázás  
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Szakmai tevékenység, 

oktatás képzés 
• Bemenet: belépő tanulók jellemzői (taníthatósági, nevelhetőségi, hát- 

tértényezők) 

• A tanítás-tanulás folyamata: 

o Egyéni fejlesztés 

o Kulcskompetenciák fejlesztése 

o Tanulási utak követése, reflexiók 

• Módszertan: az eredményes módszerek gyűjtése, átadása, életkor, 

egyéni sajátosságok, módszertani sokszínűség; öndifferenciáló esz- 
közök alkalmazása 

• Kimenet: eredmények, továbbtanulás, elhelyezkedés, munkavállalás 

Nevelés • Személyiségfejlesztés folyamata 

o Személyes kompetenciák 

o Szociális kompetenciák 

• Közösségfejlesztés 

• Egyéni támogatottság 

Szociális és egyéb 

szolgáltatás 
• Szociális, mentálhigiénés szolgáltatások 

• Gyermek- és ifjúságvédelem 

• Szabadidős tevékenységek 

 

 
 

 

Területek 

 

Az intézményben fennmaradó átadható adaptálható elemek 

Kapcsolatok, 

társadalmi 

elismertség 

• Kapcsolat a belső partnerekkel (szakma munkaközösség, szülői 
közösség, diákönkormányzat) 

• Kapcsolat a külső partnerekkel 

o Munkáltatók/munkavállalói szervezetek/kamara 

o Megelőző/követő iskolafok 

o Fenntartó 

• Társadalmi kapcsolatok, a fenntarthatóságért tevékenykedő civil 

szervezetek 

Tanügyigazgatás • Erőforrások/erőforrás-elemzés, erőforrások felkutatása 

• Beiskolázási, nyilvántartási adatkezelés 

• Munkaerőpiaci nyomon követés 
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2. Tervezett egység: tevékenységek – várható eredmények - produktumok 

Kapcsolat kiépítése a felsőoktatási intézményekkel a módszertani gyakorló- 

intézményi hálózat kialakításához való csatlakozás annak érdekében, hogy a 

pedagógusképzésben és a pedagógus továbbképzésben hangsúlyosan je- 

lenjen meg az SNI-s tanulók és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerme- 

kek tanulók nevelésének, oktatásának módszertani felkészítése. Korai 

jelzőrendszer és pedagógiai támogató rendszer bevezetése, Magas hiányzás – 

lemorzsolódás problémakörének kezelése, Partnerkapcsolatok erősítése – 

szülők aktív szerepvállalásának motiválása, Partneri elégedettségmérés, 

Szabadidő hasznos eltöltése 

 

 

Az inkluzív iskola működésének bemutatása, kutatása 

TANTERVI RUGALMASSÁG 

/pedagógus támogató/ 

ISKOLAIGAZGATÁS 

/vezetői támogató/ 

 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KUTATÁS 

A gyermekek igényeihez igazított Rugalmas eljárásrend Jó gyakorlatok terjesztése 

Mindenki számára közös tanterv Kulcs- 

kompetenciák fejlesztésére fókuszál, hasz- 

nálati tudásának átadása 

 
Tanulási lehetőségek változatosságá- 

nak bemutatása, elsajátítása 

Tapasztalatok összegyűjtése, dokumen- 

tációs adatbázis létrehozása, informatikai 

támogató rendezésének kialakítása 

 
Figyelembe veszi a gyermekek saját ta- 

pasztalatait, gyakorlati érdeklődését 

 

Hatékony együttműködés kialakítása 

a tanárok és a segítő munkatársak kö- 
zött 

 

A tanítás-tanulás folyamatát vizsgáló 

gyakorlati kutatások támogatása, motivá- 
lás 

 

Fejlesztő értékelés dominanciája 

 

Az iskola, felelős közösséggé tétele 
Tanárok pedagógusjelöltek aktív részvé- 

tele a kutatásban, s annak értékelésében 

SNI-tanulók folyamatos osztályon belüli 

támogatása 

A szülők aktív szerepvállalásának 

motiválása 

Kísérleti kutatások vezetése a döntésho- 

zatal támogatása céljából 

Megfelelő és megfizethető technikai se- 

gédeszközök, tanulmányi segédletek, tan- 

könyvek 

Tanárok, segítők, tanulók, szülők, il- 

letve valamennyi közvetlen és közve- 

tett partner bevonása 

 

 
Személyre szabott gyakorlatok, tá- 

mogató környezet biztosítása 

- tárgyi feltételek 

 

 

 

 Indoklás: Elkötelezettség – olyan hálózat intézményrendszer létrejöttéért, amely speciálisan a 

sajátos nevelési igényű a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók előrehaladá- 

sának segítése érdekében nyújt pedagógiai – szakmai szolgáltatásokat /pedagógiai támogatás, 

integrációs felkészítés, inkluzív együttnevelés, képesség-kibontakoztató felkészítés, inkluzív 

iskola létrejöttének feltételeinek támogatása, inkluziós index bemutatása stb./ Mentorrendszer 

kiépítése. Korai jelzőrendszer és pedagógiai támogató rendszer bevezetése, működtetése a 

hiányzás lemorzsolódás problémakörének kezelésére. 



81 

2.2 

 

 

 
 

Tevékenységek 

Vezető profil Mentor profil Innovátor profil Képző profil 

- Jó gyakorlat elkészítésének, átadásá- 
nak támogatása, segítése 
/szervezetfejlesztési jó gyakorlat/ 

- Regionális konferenciák szervezése 

- A keletkezett produktumok terjesztése 

- Felsőoktatási gyakorlóhely funkció 
vállalása belső algoritmus kialakítása 

- Eljárásrendek bevezetése, alkalmazása 
visszajelzés a fejlődés érdekébe 

- Pedagógusképzésben tanuló hallgató 
fogadása – tudásmegosztás 

- Az eredmények beépülésének segítése 
a köznevelési intézmények gyakorla- 
tába 

- A pedagógusképzésben résztvevőknek 

gyakorló terep előkészítése, biztosítá- 
sa 

- Horizontális együttműködése és tanu- 

lás segítése, formáinak bővítése 

- Erős partneri kapcsolat építése a felső- 

oktatási intézményekkel 

- Bemutató órák tartása, majd meg- 
beszélése a pedagógus jelöltekkel 
- Pedagógusképzésben tanuló, hall- 

gatók gyakorlati tapasztalatszerzésé- 
nek tervezése, szervezése, 

nyomonkövetése, értékelése 
- Jó gyakorlathoz mentorálás biztosí- 

tása 
(módszerek, eszközhasználat stb.) 

- Tapasztalatok megosztása szakmai 

fórumokon, műhelyekben 

- Kapcsolattartás együttműködés 

más mentorokal 

- Köznevelési intézmények támoga- 

tása - módszertani kultúrájuk fejlő- 
désében 

- Jó gyakorlatok átadása, helyi 
kontesztusba történő adaptálása 

- Szakmai műhelyfoglalkozások 
szervezése, vezetése 

- A meglévő oktatási tartalmak, 
programok elemzése 

- Új szempontok kidolgozása az új 
tartalom program kifejlesztéséhez 

- A hallgatók munkájának megfigye- 
lése, elemzése, értékelése 

- Pedagógusképzések, szervezése, 
lebonyolítása 

- Belső képzések szervezése szak- 

mai anyagok kipróbálás 

- Jó gyakorlatok átadásaihoz kap- 
csolódó képzésben való részvétel 

-  Work-shopok, tréningek, előadá- 

sok tartása 

- Munkakapcsolatot tartása a felső- 

oktatási intézménnyel 

- Alkotó résztvétel a pedagógus- 

képzéssel foglalkozó műhely- 

munkákban 
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2.3. Produktumok, eredménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Területek 

 

Az intézményben fennmaradó átadható adaptálható elemek 

Konkrét produktumok 

eredmények 
• Együttnevelési rendszer jövőképe 

 

• Hátránykompenzációs gyakorlatok 
 

• Fejlesztő értékelési rendszer eszközei 
 

• Tanulás módszertani, konfliktuskezelési kommunikációs módszerek 
 

• Befogadó, elfogadó egyéni fejlődést biztosító módszertani 

gyűjtemény 

• Módszertani klub – rendszeresen ütemezett módszertani vásár 
 

• Befogadó, inkluzív, pályaorientációs modellek 
 

• Jó gyakorlatok 
 

• Kommunikációs tervek 
 

• Szakmai rendezvények 
 

• Szakmai hálózatban való részvétel /Gyakorlóintézményi hálózat/ 
 

• Hallgatók mentorálása - Mentorterv 
 

• Videofelvételek bemutató órákról - elemzés 
 

• Óra – téma – projekttervek 
 

• Hospitálás – óra megbeszélési tervek 
 

• Előadásvázlatok, prezentációk 
 

• Hospitálási napló, reflektív napló 
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3. Tervezett egység: tevékenységek – várható eredmények - produktumok 

Duális szakképzés /eszköz – módszertana/ intézményi bevezetése, a szerve- 

zetfejlesztés, a belső fejlesztés során programcsomag és eszközrendszer ki- 

alakítása, működtetése, amely az intézmény szervezeti struktúrájába illesz- 

kedve a munkába állásra való egyéni felkészítést fogja támogatni. Továbbá 

elősegíti a célcsoport oktatásában és munkába állításában érdekelt szerep- 

lők közötti aktív együttműködés kialakítását. Tanulói életpálya építést 

szolgáló és pályaorientációs tevékenységek bevezetése, a pályaorientációs 

eszközök felhasználásával, Vállalkozói készségek fejlesztése. 
 

A fejlesztések kiemelt területei az alábbiak: 

− Szervezetfejlesztés – és az ehhez kapcsolódó felkészítő képzések, 

− minőségirányítás 

− informatika / informatikai rendszer kidolgozása és beüzemelése, 

− tartalomfejlesztés – adaptív tanulás a külső gyakorlati képző helyeken/munkáltatóknak 

− / szakmai fejlesztési tevékenység/ tanácsadói tevékenység, 

− továbbképzési tevékenység – általában az előző ponthoz kötődően, 

− közösségi funkciók/ szolgáltatások szervezése, 

− kommunikáció, disszemináció, marketing, honlap 

− tanulók nyomon követése a munkaerőpiacon. 

 

Problémakör: Hogyan lehet a szakképzés tartalmát, minőséget, módszertanát összhangba hozni a 

rendkívül gyorsan alakuló munkaerő-piaci követelményekkel? 

 

A megfogalmazott elvek szerint az intézményi szakképzés egy elképzelt jövőképe: 

− A fogyatékkal élők – számára biztosított lesz a képességük szerinti szakmai felkészítés a 

munka világába való átvezetés, így a munkaerőpiac nem megtűrt, hanem megbecsült tagjai 
lesznek. 

− Átfogó, szélesebb szakmákra képező, jobban gyakorlatorientált lesz (kompetencia 
kurzussal és képesítéssel). 

− A szakma megszerzése után továbbképzési lehetőséget biztosít. Mobil és átjárható lesz 
(felnőtt- képzés). 

− Akkreditált felnőttképzést működtet, szervezésével elősegítjük a regionális munkaerő-
piaci igé- nyekhez igazodó keresletvezérelt szakképzés és felnőttképzés kialakulását. 

− Duális szakképzésre adaptált minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezünk. 

− A képzés a munkaadók igényeire épül fel mennyiségben és tartalmi struktúrában. 

− Együttműködik a korszerű, módszertanában megújult intézmények hálózatában – 

közösségi funkciók /szolgáltatások/ szervezése, működtetése. 

− Kapcsolati tőkével – együttműködő széles partneri körrel rendelkezik. 

− Intézményközi együttműködés valósul meg. 

 

Szakképzés fejlesztési stratégiában megfogalmazott együttműködési lehetőségek: 

− Szakmaszerkezeti együttműködés (egyeztetett, egymáshoz igazított képzések). 

− Szakmacsoporton belüli szakképesítés szintű együttműködés. 

− Képzési együttműködés az elméleti és a gyakorlati oktatás területén. 

− Humán-erőforrás közös tervezése. 

− Pedagógusok közös foglalkoztatása. 

− Közös szakképzési fejlesztések indítása. 
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3.2. 

 

 

 
 

Tervezett tevékenységek 

Vezetői profil Mentor profil Innovátor profil Képző profil 

- Intézményesítés komplex – egyéni pályaterv és a mun- 

kába állást segítő program, intézményi struktúrába építé- 

sei szervezeti dokumentumokba illesztése, összehangolá- 

sa más fejlesztési programokkal. 

- Szakmai közeg tájékoztatása a program előrehaladásáról 
aktivizálása a programokra. 

- Fenntartó bevonása a fejlesztés intézményi beágyazásba 

és kiterjesztésébe. 

- Fejlesztési tervek kidolgozása. 

- Tudásmegosztó-információt átadó, támogató klub mű- 

ködtetése a közös célok elérése érdekében. 

- Intézményi önértékelési eredmények, benchmarking ada- 

tok, munkaerőpiaci indikátorok elemzése, összehasonlí- 

tása, összegzése a bemutatása a szakmai közösségnek, 

rendezvényeken, szakmai műhelyekben. 

- Hatáselemzés –intézményi pozitív kép kialakítása. 

- Belső és külső partnereket bevonó kommunikáció alkal- 

mazása kapcsolati tőke építése, paktum modell létreho- 

zása. 
- Intézményi kapcsolatok mobilizálása. 

- Tanulói válaszlehetőségek biztosítása. 

- Hálózatépítés együttműködés partnerszervezetekkel. 

- Munkahelyi tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása 

diákok igényeinek megfelelően. 

- Szülőkkel való együttműködés, támogatása, feltételeinek 

megteremtése. 

- Egyéni – csoportos utókövetési te- 

vékenységek tervezése, bemutatása 

szakmai fórumokon. 

- Munkahelyfeltáró módszerek ki- 

dolgozása, kipróbálása tapasztala- 

tok megosztása a szakmai közös- 

ségben. 

- Munkaerőpiacra átvezető 

szakmai tartalmak elemzése. 

- Új szempontok kidolgozása 

az egyéni munkavállalást tá- 

mogató dokumentumok ki- 

dolgozásához. 

- Munkaerőpiaci tanácsadás te- 

rületeinek új tartalmakkal va- 

ló megtöltése. 

- Eredményességi indikátorok 

meghatározása. 

- Kérdőíves kutatások végzése 

mérő – elemző értékelő eljá- 

rások kidolgozása. 

- Egyéni átvezetési tervek és 
fejlődési terv készítése. 

- Életpályaépítési – pályaköve- 

tési modell alkotás. 

- Impulzusfoglalkozások tar- 

tása szakmai közreműkö- 

dőknek. 

- Reintegráló önismereti, ál- 

láskeresési tréningek tartása 

szakmai közreműködőknek. 

- A képzésen résztvevők fej- 

lődésének nyomon követése, 

értékelés a szervezőnapló- 

ban, rendszeres visszacsato- 

lás. 
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3.3. Produktumok, eredmények  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Területek 

 

Az intézményben fennmaradó átadható adaptálható elemek 

Szervezeti 

eredmények 

 

• Kimutathatóan megváltoznak a tanulói munkavállalói kompetenciák. 

• Attitűdváltás megy végbe az intézményben és a gyerekek családjában. 

• Bekövetkezik a szakmai képzési struktúra változása, kompetencia alapú 

megközelítés alakul ki a képzési rendszerben, amely hagyományos kere- 

tek között működik, partneri együttműködést feltételez. 

• Tanulóközpontú, aktív együttműködés jön létre. 

• Intézményi garanciák kiépülnek a program folyamatos alkalmazására – 

megfelelő eszköztár rendelkezésre áll. 

• Együttműködési gyakorlat, struktúra és attitűd ki-/átalakul. 

• Intézményen kívüli szervezetek és személyek programhoz alkalmazkodó 

/ programmal kompatibilis bevonása megvalósul. 

Társadalmi hatások 

 • A fejlesztés elősegítheti a társadalmi befogadást, a sikeres munkaerő-piaci 

integráción keresztül. Az SNI tanulók számára nagyobb eséllyel kínál 

munkavállalási lehetőséget, ezzel csökkenti esélyhátrányaikat. Ez az érin- 

tettek számára egy pozitívabb társadalmi elfogadottságot eredményezhet. 

• Egy sikeres munkavállalás a szociális ellátó rendszer számára megtakarí- 

tást jelent, míg más területek számára állami bevétel-növekedést hozhat. 

Mindezzel csökkenthető a hátrányos helyzetűvé válás esélye, ezen keresz- 

tül minimalizálható az érintettek szociális szegénységi veszélyeztetettsé- 

ge. 

• A fejlesztés elősegítheti a társadalmi befogadást, a sikeres munkaerő-piaci 

integráción keresztül. Az SNI tanulók számára nagyobb eséllyel kínál 

munkavállalási lehetőséget, ezzel csökkenti esélyhátrányaikat. Ez az érin- 

tettek számára egy pozitívabb társadalmi elfogadottságot eredményezhet. 

• Egy sikeres munkavállalás a szociális ellátó rendszer számára megtakarí- 

tást jelent, míg más területek számára állami bevétel-növekedést hozhat. 

Mindezzel csökkenthető a hátrányos helyzetűvé válás esélye, ezen keresz- 

tül minimalizálható az érintettek szociális szegénységi veszélyeztetettsé- 

ge. 

• A program valódi esélyt kínál a munkába állásra és a munkavégzésre, ez- 

zel javítva az érintett célcsoport esélyegyenlőségét 

• A program javítja az SNI fiatalok munkaerő-piaci részvételét, segíti a 

munkavállaláshoz szükséges készségek, képességek megszerzését. 
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Területek 

 

Az intézményben fennmaradó átadható adaptálható elemek 

  

• A program visszahat a szociális szolgáltatások minőségére azáltal, hogy 

csökkenti a különböző ellátások iránti igényt az érintettek körében, ezzel 

kedvezőbb helyzetet teremt azok számára, akik ezekhez az ellátásokhoz 

hozzá akarnak férni. Közvetve segít a program felszámolni az indokolat- 

lan igénybevételeket. 

• A program javítja az oktatás színvonalát azáltal, hogy új szemléletet hoz 

a szakiskolai képzésbe, megerősíti a kompetencia központú oktatást. 

Közvetlenül esélyt teremt a hatékonyabb képzésre. 

• A szakképzésből kikerülő SNI tanulók számára használható tudást ered- 

ményez, olyan kompetenciákhoz juttatja őket, amely a munkavállalást és 

a munkavégzést is megkönnyíti. 

• A program azt is eredményezheti, hogy megnő a civil aktivitás, a micro- 

és kisvállalkozások, valamint a civil szervezeti foglalkoztatók számára 

valódi foglalkoztatási alternatívát kínál azáltal, hogy olyan feladatok el- 

végzésére alkalmas munkavállalók kerülnek ki az iskolákból, amelyre 

eddig nem képzett senki. 

Gazdasági hatások  

 • A munkaerőpiacon hiányoznak azok a felkészült munkavállalók, akik ké- 

pesek egy-egy részfeladat megbízható, jó minőségű ellátására. Ezeket a 

feladatokat ma jobbára szakképzett (tehát a feladathoz túlkvalifikált) 

munkaerő lát el. 

• A fejlesztés ezzel javítja a munkaerőpiac rugalmasságát, olyan munkaerőt 

juttat a piacra, amely részfeladatok ellátására alkalmas, szükség szerint 

hasonló feladatokra átképezhető. 

• Sikeres képzéssel javítható a munkaerő-piaci aktivitás, a foglalkoztatás és 

ezáltal csökkenthető a munkanélküliség szintje az érintett célcsoport kö- 

rében. 

• A rész-szakképesítés lehetősége kedvezően hathat a munkaerő-piaci ver- 

senyre. Azokat a munkaadókat is segítheti, akik eddig csak minimális 

számban foglalkoztattak megváltozott munkaképességű munkavállalókat, 

egyes piaci szereplők számára pedig versenyelőnyt jelenthet. 

• A fejlesztés hozzájárulhat a foglalkoztatás átláthatóbábbá válásához. 

• A fejlesztés növelheti a vállalkozások, piaci szereplők közti kapcsolato- 
kat, erősítheti a szakiskolák, munkaadók, munkavállalók kapcsolatát. 
Hozzájárulhat új kapcsolatok megszületéséhez, a hálózatosodáshoz 
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Területek 

 

Az intézményben fennmaradó átadható adaptálható elemek 

Területi hatások  

• A program közvetlenül az iskola működésére és közvetlen kapcsolataira 

hat, tehát elsősorban települési, másodsorban kistérségi szinten gyakorol 

hatást, de intézményi, nagyobb hatókörrel a területi hatás is kiterjeszthe- 

tő. 

• A program eredményesen befolyásolja a helyi erőforrások mobilizálható- 

ságát, bevonva az SNI tanulókat is a helyi munkaerő-piac áramlataiba. 

Intézményi hatások 
• Az intézményt hozzászoktatja egy másfajta gondolkodáshoz, a kompe- 

tenciaközpontú szemlélethez 

Konkrét produktumok, 

eredmények 
• Tudásmegosztó fórumok, rendezvények, szakmai fórumok. 

• Intézményi önértékelés eredményei különös tekintettel a munkaerőpiaci 

eredményekre, partneri elégedettség 

• Mentori napló 

• Szakmai rendezvény programfüzete 

• Szakmai cikkek 

• Fejlesztés eredményeinek írásbeli értékelése, elemzése 

• Elemzést segítő szempontsor 

• Tanulói nyomonkövetési rendszeréhez módszertani gyűjtemény összeállí- 

tása 

  • Komplex életpályaépítési – pályakövetési modell  
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Szakmai felkészültség 

 

 
A koncepció kialakításában a célok meghatározásában a téma hazai és nemzetközi szakirodalmának 

át- tanulmányozásán túl, jelentős szerepet játszottak a hasonló fejlesztési projektekben szerzett 

tapasztalataim (pl. SZFP5, HEFOP6, TÁMOP7, LEONARDO8, ERASMUS+, E2C) a holland 

spanyol második esély típusú iskolákba tett külföldi tanulmányutak hatásai. 

Építünk a korábbi fejlesztési programokban részt vett szakértők tanácsaira, észrevételeire, a 

szaktanácsadók iránymutatásaira. 
 

 

Célok 

 

 
A fejlesztés legfőbb célja az egyes diák tanulásának egyéni fejlődésének biztosítása érdekében 

az osztálytermi és tanműhelyi folyamatok megváltoztatása. A változás motorja a pedagógus, de 

a változtatás egysége az iskola. 

 

 
Pedagógusok differenciált támogatása 

A programban részt vevő pedagógusok, szakoktatók más – más szinten állnak, azaz eltérő típus 

támogatásra szorulnak. Az egyéneket a teljes folyamaton végig kell kísérni és mindig az adott 

szükségleteire kell megfelelő választ biztosítani. 

 

 
A vezetés, a helyettesek, gyakorlatvezetők, munkaközösség vezetők az intézmény támogatása 

Az iskolához leginkább adekvát változási terv megalkotása a reálisan megléphető fejlesztések 

megvalósítása a vezetés minden szintjén. 

 

 
A fejlesztést támogató környezet 

Fenntartható rendszerszintű változás csakis egy fejlődésbarát környezetben jöhet létre. 

A hatékony fejlesztéshez világos célokra, ezek eléréséhez nyújtott szakmai támogatásra, vala- 

mint a fejlődésre vonatkozó kényszerek felismerésére van szükség. 

A programban alapelvnek tekintem a konkrét célok a teljesíthető elvárások és az adekvát tá- 

mogatás hármasának rendszerszerű érvényre jutását. 
 

 

A pedagógusok, szakoktatók/team szintje: A program szintjén alapvető megközelítés, és az in- 

tézményi szinten pedig biztosítandó, hogy minden szereplő úgy tekintsen a programba bekap- 
 

5 Szakiskolai Fejlesztési Program 
6 Humánerőforrás – fejlesztés Operatív Program 
7 Társadalmi Megújulás Operatív Program 
8 Tempus Közalapítvány – Leonardo Da Vinci Mobilitás, Erasmus+ 

Az első szakasz részterve 
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csolódó pedagógusokra, szakoktatókra, mint a diákok iránt elkötelezett, az iskola és további életútjuk sikereiért 

felelősséget érző és tenni akaró, ennek érdekében a szakmai fejlődést és te- amben dolgozást is vállaló 

partnerekre. A pedagógusokat, szakoktatókat olyan bizalmi légkör- nek szükséges körülvennie, amely hisz 

alkotókészségük mozgósításában és abban, hogy a programot meg tudják és meg is akarják valósítani. 

ELVÁRÁS – A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT 

Csapatban, teamben működés 

TÁMOGATÁS – A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT 

Mentorálás 

Egymástól tanulás Kooperáció – pl. teamülések hetenként 

Együttműködés a tanárokkal, szakoktatókkal 

Rendszeres reflektálás a saját és a team 

fejlődésére – pl. rendszeres teamülések 

Tanulási környezet átalakítása osztályterem, 

tanműhely kialakítása, felszerelése 

Eredmények publikálása – pl. hírlevél, 

kiadványok 

Munkájának, fejlődésének írásos rögzítése – pl. 

pedagógusproduktumok, reflektív napló 

készítése 

Nemzetközi tapasztalatok – kutatási 

eredmények, elemzések, szempontsor 

összeállítása 

Folyamatos kapcsolattartás szülőkkel és a külső 

környezettel – pl. az egyéni fejlődési terv 

átbeszélése 

Horizontális tanulás – 

pl. regionális találkozók, szakmai műhelyek 

Működő pedagógusértékelési rendszer Külső 

mérések alkalmazása 

Módszertani anyag – pl. öndifferenciáló 

taneszközök, szervező napló Pozitívumok 

megerősítése – pl. hírlevél Sikerek 

megünneplése – pl. konferenciák 

 

 

CÉLOK – MILYENNÉ VÁLJON A PEDAGÓGUS, SZAKOKTATÓ 

A diákok feltétel nélküli elfogadása 

Egyéni életútjának támogatása 

Önismeret, önállóság 

Önfejlődés iránti igény 

Reflektív szemlélet 

Szabályok alkotása és betartása 

Kis lépések alkalmazása a fejlesztésekben 

A fejlesztő értékelés szemléletének elfogadása 

Gazdag módszertani repertoár 

Saját életéért felelősségérzés és –vállalás 

A változás iránti nyitottság 

Eligazodás a világban, jövőkép 

 

A célok, az elvárások és a támogatás hármasának rendszere a team szintjén 

Az intézményvezető/középvezetők, a teamvezető szintje: Az iskola, külső gyakorlati hely saját 

helyzetéhez feltételeihez illeszkedő fejlesztési koncepció terv készítésének támogatása. A prog- 

ram megvalósítása útján elérendő célok és a célok eléréséhez vezető utak tervezésének segíté- 

se. 

TEAM 
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ELVÁRÁS – A CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT 

Együttműködés a vezetőkkel 

 

TÁMOGATÁS – A CÉLOK ELÉRÉSÉ- 

ÉRT 
Célok elérése iránti motiváció – 

személyes támogatás 

Fejlesztési terv és beszámoló készítése – pl. 

intézményfejlesztési terv 

Proaktív hálózatépítéssel forrásokhoz jutni 

forrást teremteni 

Tanácsadás – pl. belső monitoring 

Kritériumoknak való megfelelés – pl. külső 

monitoring, tanfelügyelet 

 

Együttműködés, hálózatosodás más iskolákkal, 

felsőoktatási intézményekkel – 

pl. cserelátogatások, közös képzések, hallgatók 

fogadása 

Más szervezetekkel való együttműködés – pl. 

külső szakmai gyakorlóhelyek 

Külső tapasztalatcsere – pl. vezetők képzése, 

regionális találkozók 

Segédanyagok biztosítása – pl. 

intézményfejlesztési terv sablon 

 

Pozitívumok megerősítése – pl. hírlevél 

 

Sikerek megünneplése – pl. konferenciák 

Nemzetközi tapasztalatok bevonása – pl. 

kutatási eredmények, elemzések, E2C 

szakembereinek támogatása 

Működő pedagógusértékelési rendszer – 

pl. a pedagógusi munka folyamatos értékelése, 

önértékelése, vezető kritikusan reflektál saját 

személyiségére 

Eredmények publikálása – 

pl. kiadványok, honlap 

 

 

 

CÉLOK – MILYENNÉ VÁLJON A VEZETÉS 

Képes a szervezetet irányítani /vezetői szintek/. 

Képes a feladatokat delegálni, a delegált feladatok megvalósítása 

Jól használja fel az erőforrásokat. 

Hidat képez a saját intézménye a felette lévő és más szervezetek között. 

Kis lépéseket alkalmaz a fejlesztésekben. 

Átlátja a szervezet lehetőségeit és korlátait (jogi, gazdasági, munkaerő-piaci téren egyaránt). 

Szervezeti jövőképet vizionál 

 

A célok, az elvárások és a támogatás hármasának rendszere a vezetés szintjén. 

VEZETÉS 
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Program 1. szakaszának részterve 
 FŐTEVÉKENYSÉG 

tartalom alapú fejlesz- 

tés-tartalmi struktúra 

változtatása 

időkeret eredmények/téma humán erő- 
forrás 

tárgyi erő- 
forrás 

sikerkritérium tudásmegosztás támogatás 

P FELKÉSZÍTŐ SZAKASZ: 

Folyamatos tájékozódás konferen- 

ciákon, rendezvényeken, szakiroda- 
lom, kutatási eredmények, produk- 

tumok tanulmányozása nemzetközi, 

országos és regionális szinten 

2021. októbertől 
2021.decemberig 

(min. 60 óra) 

felhasználható szakirodal- 
mi jegyzék, összehasonlító 

elemzések, fejlesztési irá- 

nyok meghatározása 
Prezi 

mesteraspiráns 
szakmai közösség 

szakirodalom, 
IKT-s eszközök 

legalább 3 rendezvé- 
nyen való részvétel 

szakmai közösség szint- 
jén: 
értekezletek, szakmai 

műhelymunka 
web 2.0, Prezi, 

nemzetközi jó gyakorlat 
bemutatása 

vezető: részvétel biztosítá- 
sa 
könyvtár: szakirodalom 

szakmai közösség: mű- 

helymunkákon való aktív 
részvétel 
technikai háttér 

P Képzéseken való részvétel, újszerű, 
megfelelő tartalmak és azok multip- 

likálása 

2021. 
szeptembertől 

2021. decembe- 

rig (2x30 óra) 

tanúsítványok 

PPT-k 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök legalább 2 db 30 órás 
képzésen való részvé- 

tel 

szakmai közösség szint- 

jén: 

intranet, műhelymunkák, 
PPT bemutatás, 
hazai jó gyakorlat bemu- 
tatása 

technikai háttér 

vezető: részvétel biztosítá- 

sa 
multiplikáláshoz IKT-s 

eszközökkel felszerelt tár- 
gyaló biztosítása 

D Kapcsolatfelvétel a szakmai közös- 

séggel, szakmai tartalmak egyezte- 
tése 

2021. 

szeptember 
(2x4 óra) 

fejlesztési koncepció tar- 

talmainak, főbb állomásai- 
nak meghatározása 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 
külső szakembe- 

rek 

IKT-s eszközök a szakmai közösség 

96%-ban támogatja 

szakmai közösség szint- 

jén: 
nevelőtestületi értekezlet 

bevont munkaerő piaci 

szakemberek részvételé- 
vel 

technikai háttér 

szakmai közösség: véle- 
mények, javaslatok 

D Szakemberek felkérése 2021. szeptember 
(4 óra) 

megbízások, feladatlisták mesteraspiráns 
szakemberek 

IKT-s eszközök, 
tárgyalóterem 

a megfelelő szakembe- 
rek 100%-ban kivá- 

lasztásra kerülnek 

szakmai közösség szint- 
jén: 

a felkért szakemberek 

szakmai bemutatása – a 
gyakorlati szakember, 

mint a tudás forrása fel- 
értékelődik 

technikai háttér 

szakmai közeg megfelelő 

képviselői 

D Helyi intézményi sajátosságok fel- 
térképezése, hiányterületek feltárá- 

sa 

2021. szeptem- 
ber 
(3X6 óra) 

helyzetelemzés, erősségek, 
gyengeségek, lehetőségek, 

szükséges célok, hiányterü- 

letek meghatározása 

mesteraspiráns 
belső minőségi 

kör 

IKT-s eszközök, SWOT analízis elké- 
szül 

szakmai közösség szint- 
jén: 
szakmai fórum, honlap 

technikai háttér 

belső minőségi kör: hozzá- 

adott szakmai tudás, 
nyilvánosság biztosítása a 
honlapon, intraneten 

D Szakemberekkel való első egyezte- 
tés munkaközösség vezetők bevo- 

násával, kapcsolódás más projek- 

tekhez 

2021. szeptem- 
ber (3 óra) 

elvárások megfogalmazása mesteraspiráns 
szakemberek 

munkaközösség 

vezetők 

IKT-s eszközök- 
kel felszerelt tár- 
gyaló 

elvárások megfogal- 
mazásra kerülnek 

munkaerő piaci, in- 

tézményi, vezetői és 

pedagógus szinten 

szakmai közösség szint- 
jén: 

szakmai műhely, intra- 

net, reflektív szakmai 

diskurzus 

technikai háttér 

belső szakemberek (mun- 

kaközösség vezetők): rész- 
vétel biztosítása, 

hozzáadott érték plusz 
szakmai tudás 

D Szakemberek felkészítése a feladat- 
ra külső szakemberek bevonásával 

2021. szeptem- 
ber (3 óra) 

feladatok értelmezése, 
problémák megfogalmazá- 
sa 

mesteraspiráns 
külső és belső 
szakemberek 

IKT-s eszközök- 
kel felszerelt tár- 
gyaló 

100%-ban világosak a 
feladatok 

szakmai közösség szint- 
jén: 
szakmai műhely 

technikai háttér 

külső munkaerő piaci 

szakemberek részvétel biz- 
tosítása, 
hozzáadott érték plusz 
szakmai tudás 
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 FŐTEVÉKENYSÉG 

tartalom alapú fejlesz- 

tés-tartalmi struktúra 
változtatása 

időkeret eredmények/téma humán erő- 

forrás 

tárgyi erő- 

forrás 

sikerkritérium tudásmegosztás támogatás 

C MÉRFÖLDKŐ: ÖNÉRTÉKELÉS 

A felkészítés szakaszának eredmé- 

nyessége 

2021. december 
(3X2 óra) 

Elemzés, összegző értéke- 
lés, önértékelés, 

reflektív napló 

mesteraspiráns 
szakmai közösség 

IKT-s eszközök Eredményességet iga- 

zoló önértékelés, ösz- 

szegző értékelés elké- 
szül 

szakmai közösség szint- 
jén: 

szakmai fórum 
nevelőtestületi-, munka- 

közösségi és vezetői ér- 
tekezletek 

technikai háttér 

intézményi adatbázis 

önértékelés beépül az éves 
beszámolóba, részét képezi 

a pedagógus és intézményi 
értékelésnek 

A Sikerkritériumok megvalósulásá- 

nak, elérésének ellenőrzése, szük- 

ség esetén korrekció, javaslatok 

2021. december 

(4 óra) 
Reflexiók, javaslatok, át- 

dolgozott dokumentumok 

mesteraspiráns IKT-s eszközök Javaslatok, korrekciók 

100%-ban beépülnek 

az elért eredményekbe 

szakmai közösség szint- 

jén: 
szakmai műhely 

technikai háttér 

bevont külső, belső szak- 

emberek, hozzáadott érték 

P FEJLESZTÉSI SZAKASZ: 

Naprakész információk (gazdasági, 
munkaerő piaci) szerzése szakmai 

rendezvényeken, kutatási eredmé- 

nyek elemzése, követése 

2022. januártól 

augusztusig 

(10 óra) 

információs lapok és ösz- 

szegző lapok, 
reflektív napló 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

szakirodalom, 

IKT-s eszközök 

legalább 2 rendezvé- 

nyen való részvétel 

szakmai közösség szint- 

jén: 
értekezletek, szakmai 
műhelymunka 

web 2.0, Prezi 

vezető: részvétel biztosítá- 

sa a rendezvényeken 

könyvtár: szakirodalom 
szakmai közösség: mű- 

helymunkákon való aktív 

részvétel 
technikai háttér 

P Fejlesztő szakmai teamek létreho- 
zása 
fejlesztési tervek egyeztetése, ké- 
szítése 

2022. január 
(16 óra) 

fejlesztési tervek 
teamek létrejönnek 

mesteraspiráns 
team vezető, team 
tagok 

IKT-s eszközök a koncepcióban meg- 
határozott szakmai tar- 
talmaknak megfelelő 
számú team létrejön 

szakmai közösség szint- 
jén: 
team értekezlet 

teamek aktív, kreatív mun- 
kája, 
vezetői részvétel 

P A személyre szabott fejlesztés kul- 
túrájának kialakítása 

2022. januártól 
júniusig 

(6x1 óra) 

reflektív napló 

a személyre szabott fejlesz- 

tés kultúrájának kialakulá- 

sa 

mesteraspiráns 
szakmai közösség 

IKT-s eszközök a szakmai közösség 

kultúrájában kialakul 

az önértékelő reflektív 
szemlélet, 90%-ban 

készülnek reflektív 
naplók 

web 2.0, közösségi mé- 
dia, 

reflektív szakmai diskur- 
zus 

a vezető támogatja és az 

intézményi dokumentu- 

mokban, a szervezeti kul- 
túrában megjeleníti 

P Team-vezetőkkel való egyeztetés, 

team-munka erősítése, jelentőségé- 

nek tudatosítása 

2022. januártól 

júniusig (heten- 

te 1 óra) 

ütemtervek, feladattervek, 
team-rendszer kialakulása 

mesteraspiráns 

team vezető, team 

tagok 

IKT-s eszközök vezetés, pedagógus 

elégedettségi kérdőív 

és önértékelő lap 95%- 
os elégedettséget mu- 

tat 

szakmai közösség szint- 
jén: 

team-vezetői értekezlet 

teamek aktív részvétele 

vezető (tagintézmény- 

vezető, helyettesek, mun- 
kaközösség vezetők): 

vezetői részvétel, feladatok 

átstrukturálásával idő biz- 
tosítása 

D Team-vezető/teamek mentorálása 2022. januártól 

júniusig (havon- 

ta 2 óra) 

mentorterv mesteraspiráns 

team vezető, team 

tagok 

IKT-s eszközök mentoráltak elégedett- 

sége 90%-os 

szakmai közösség szint- 

jén: 

szakmai műhely, 

egyéni szintű szakmai 

kommunikáció 

teamek aktív részvétele 

vezető (tagintézmény- 

vezető, helyettesek, mun- 

kaközösség vezetők): 

vezetői részvétel, feladatok 

átstrukturálásával idő biz- 
tosítása 

D Team találkozók, támogatás 2022. januártól 
júniusig (havon- 

ta 2 óra) 

jegyzőkönyvek, emlékezte- 
tők 

mesteraspiráns 
team vezető, team 

tagok 

IKT-s eszközök team tagok elégedett- 
sége 90%-os 

szakmai közösség szint- 
jén: 

team-értekezlet 

szakmai fórum 

teamek aktív részvétele 
vezető (tagintézmény- 

vezető, helyettesek, mun- 

kaközösség vezetők): 
vezetői részvétel, feladatok 
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        átstrukturálásával idő biz- 
tosítása 

D Műhelymunka szaktanácsadók be- 
vonásával 

2022. február 
(6 óra) 

tanácsadás: a tevékenysé- 

gek rendszerének szakmai 

korrekciója, 
intézményi fejlesztési terv 

mesteraspiráns 

szaktanácsadó, 

egyéb szakembe- 
rek (munkaerő pi- 
aci) 

IKT-s eszközök- 

kel felszerelt tár- 

gyaló 

probléma megoldási 

módszerek 100%-ban 

meghatározásra kerül- 
nek 

szakmai közösség szint- 
jén: 

szakmai műhely 

szaktanácsadói támogatás 

D Mentorok felkészítése, képzése 

képzési tartalmak kidolgozása, bel- 
ső és külső képzések szervezése 

2022. júniustól 

augusztusig 
(60 óra) 

képzési tartalmak 

belső és külső képzések 

megvalósulása 

mesteraspiráns 

mentorok 

IKT-s eszközök- 

kel felszerelt tár- 
gyaló 

a képzési tartalmak öt 

témában (10-10 órá- 
ban) 100%-ban kidol- 

gozásra kerülnek, a 

tartalmaknak megfele- 
lő számú képzés meg- 
valósul 

szakmai közösség szint- 

jén: 

tréningek iskolán belül 

és kívül 

iskolán belüli és közötti 

tudásmegosztás párhuza- 
mos támogatása 

D felkészítés a diáktámogatás segíté- 
sére 

2022. júniustól 

augusztusig 
(10 óra) 

segítő beszélgetés, csoport- 

szerződések, egyéni megál- 
lapodások, egyéni fejlődési 

terv, egyéni átvezetési terv, 
szervezőnapló 

mesteraspiráns 
mentorok 

IKT-s eszközök- 

kel felszerelt tár- 
gyaló 

a felkészítés 10 órában 

megvalósul, elégedett- 
ség 95%-os 

csoporton belül: csoport- 
tag – diák között 

iskolán belüli és közötti 

tudásmegosztás párhuza- 
mos támogatása 

D felkészítés a team-működés támo- 
gatására 

2022. júniustól 
augusztusig 
(10 óra) 

team kommunikáció, sze- 
repek a teamben, konflik- 
tuskezelés, problémameg- 

oldás, esetmegbeszélés, 
csapatfejlesztés 

mesteraspiráns 
mentorok 

IKT-s eszközök- 
kel felszerelt tár- 
gyaló 

a felkészítés 10 órában 
megvalósul, elégedett- 
ség 95%-os 

csoporton belül: csoport- 
tag – team tag között 

iskolán belüli és közötti 
tudásmegosztás párhuza- 
mos támogatása 

D felkészítés az egyéni tanulási fo- 

lyamat támogatására 

2022. júniustól 

augusztusig 

(10 óra) 

megfelelő tanulási környe- 

zet, adaptivitás, differenci- 

álás, portfólió, fejlesztő ér- 
tékelés 

mesteraspiráns 

mentorok 

IKT-s eszközök- 

kel felszerelt tár- 

gyaló 

a felkészítés 10 órában 

megvalósul, elégedett- 

ség 95%-os 

csoporton belül: csoport- 

tag – kliens között 

iskolán belüli és közötti 

tudásmegosztás párhuza- 

mos támogatása 

D felkészítés a mentori szerep gyakor- 
lására és fejlesztésére 

2022. júniustól 

augusztusig 
(10 óra) 

pedagógiai nézetek, cso- 

portos döntéshozatal, a 
mentori munka értékelése, 

reflektív gondolkodás, ref- 

lektív gyakorlat, reflektív 
napló 

mesteraspiráns 
mentorok 

IKT-s eszközök- 

kel felszerelt tár- 
gyaló 

a felkészítés 10 órában 

megvalósul, elégedett- 
ség 95%-os 

csoporton belül: csoport- 
tag – kliens között 

iskolán belüli és közötti 

tudásmegosztás párhuza- 
mos támogatása 

D kompetencia támogatás (mentor, 
pedagógus, vezető) 

2022. júniustól 

augusztusig 

(3x 1-1-1 óra) 

tréning jellegű képzési al- 

kalmak – zárultával kon- 

zultációs alkalmak cso- 
portban, egyénileg 

mesteraspiráns, 

mentor, pedagó- 

gus, vezető 

IKT-s eszközök- 

kel felszerelt tár- 

gyaló 

mentor, pedagógus, 

vezető elégedettség 

95%-os 

munkába ágyazott nem 

formális és informális 

tanulás, tudásmenedzs- 
ment megerősítése 

résztvevők pozitív attitűd- 
je, aktivitása 

D Fejlesztések véglegesítése 2022. augusztus 

(2x3 óra) 

véglegesített fejlesztések 

dokumentumai (egyéni fej- 

lesztési- és átvezetési ter- 

vek felülvizsgálata, szerve- 

ző napló) 

mesteraspiráns, 

teamek, szakem- 

berek 

informatikai háttér fejlesztési területek 

véglegesítése 100%- 

ban megtörténik 

szakmai közösség szint- 

jén: 

szakmai fórum, közösen 
végzett tevékenységekre 

és közvetlen személyes 

kontaktusokra épülő 
szakmai kommunikáció 

vezető: fejlesztési tervek 

intézményi struktúrába, 

dokumentumokba való be- 

kerülésének és megvalósí- 

tásának támogatása 
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C MÉRFÖLDKŐ: ÖNÉRTÉKELÉS 
Fejlesztési tervek elkészítése 

2022. augusztus 
(2x2 óra) 

Fejlesztési tervek, önérté- 
kelés, reflektív napló 

mesteraspiráns 
szakmai közösség 

IKT-s eszközök A fejlesztési tervek el- 
készülnek 

szakmai közösség szint- 
jén: 

szakmai fórum, iskola- 
vezetés tudásmenedzs- 

ment képességének erő- 
sítése 

technikai háttér 

intézményi adatbázis, az 

önértékelés beépül az éves 
beszámolóba, részét képezi 

a pedagógus és intézményi 
értékelésnek 

A Fejlesztési tervek ellenőrzése, szük- 

ség esetén korrekciók, javaslatok 

megfogalmazása 

2022. augusztus 

(4 óra) 
Reflexiók, javaslatok, át- 

dolgozott fejlesztési terv 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök Javaslatok, korrekciók 

100%-ban beépülnek a 

fejlesztési tervbe 

szakmai közösség szint- 

jén: 

szakmai műhely, szak- 
mai fórum teljes partneri 
bevonással 

technikai háttér 

bevont külső, belső szak- 

emberek – hozzáadott tu- 
dás 

P 1. MEGVALÓSÍTÁSI 
SZAKASZ: 

A szükséges rendszerszintű szerve- 
zeti változások elindítása, az orga- 

nikusan bekövetkező változások 
támogatása, kísérése 

2022. szeptem- 
ber 

(2 óra) 

prezentáció, információs 
lapok 

mesteraspiráns 
szakmai közösség 

IKT-s eszközök a változásokat a szak- 

mai közösség 96%-ban 

támogatja (elégedett- 
ségi kérdőív) 

szakmai közösség szint- 
jén: 

szakmai fórum teljes 
partneri kör bevonásával 

szakmai közösség: 

a bekövetkező változások 
figyelemmel kísérése, tá- 

mogatása 

P Naprakész információk szerzése, 

információcsere nemzetközi, orszá- 

gos, regionális, városi szinten 

2022. szeptem- 

bertől 2023. 

februárig 

(2x8 óra) 

információs lapok és ösz- 
szegző lapok 

mesteraspiráns szakirodalom, 
IKT-s eszközök 

legalább 2 rendezvé- 
nyen való részvétel 

szakmai közösség szint- 
jén: 

értekezletek, szakmai 

műhelymunka 
web 2.0, Prezi 

vezető: részvétel biztosítá- 
sa 

könyvtár: szakirodalom 

szakmai közösség: mű- 
helymunkákon való aktív 

részvétel 
technikai háttér 

D Szakmai közösség tájékoztatása 2022. szeptem- 

ber 
(2x2 óra) 

prezentáció, tájékoztató a 
fejlesztések indításáról, tar- 

talmak, várható eredmé- 

nyek, 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök a változásokat a szak- 
mai közösség 96%-ban 

támogatja (elégedett- 

ségi kérdőív) 

szakmai közösség szint- 

jén: 
nevelési értekezlet, 
szakmai fórum 
PPT, Prezi 

vezető: külső szakemberek 
felkérése, bevonása a fej- 

lesztések értékelésébe 

(külső értékelés) 

D Team találkozó 2022. szeptem- 

bertől 2023. 

februárig (ha- 

vonta 1 óra) 

szakmai feladatok megva- 

lósulásának elemzése, be- 

számolók 

mesteraspiráns 

team vezető, team 

tagok 

IKT-s eszközök a beszámolókat a teljes 

szakmai közösség 

96%-ban elfogadja 

szakmai közösség szint- 
jén: 

team értekezlet, 

nevelési értekezlet 

beszámolók, elemzések fi- 

gyelemmel kísérése, be- 

épülésének támogatása az 
intézményi dokumentu- 

mokba, struktúrában szer- 
vezeti kultúrába 

D Teamek mentorálása 2022. szeptem- 

bertől 2023. 

februárig (ha- 
vonta 1 óra) 

mentorterv mesteraspiráns 

team vezető, team 

tagok 

IKT-s eszközök mentoráltak elégedett- 

sége 90%-os 

csoporton belül, egyéni 

szinten, reflektív szak- 

mai diskurzus 

teamek aktív részvétele 

vezető (tagintézmény- 

vezető, helyettesek, mun- 

kaközösség vezetők): 
vezetői részvétel, feladatok 
átstrukturálásával idő biz- 
tosítása 

D Mentorok támogatása: 

- személyes támogatás (minden 
mentorra egyénileg figyelek, reflek- 

2022 októbertől 
2023. februárig 
(havonta 2 óra) 

reflexió, elkészített írásos 
segédanyagok 
e-mail, hírfórum létrehozá- 

mesteraspiráns, 
mentorok 

IKT-s eszközök elégedettségi vizsgála- 
tok 96%-os eredményt 
mutatnak 

információs lapok, e- 
mail, Prezi, egyeztető 
megbeszélések munkába 

mentorok érdeklődő, rend- 
szeres részvétele, 
vezetői odafigyelés, egyen- 
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 tálok fejlődésükre 
- kompetencia támogatás 

- információs támogatás (program, 

események, történések, eredmé- 
nyek, helyes és időben érkező in- 

formációk biztosítása) 

- kapcsolati támogatás (annak meg- 
szervezése és tudatosítása, hogy ki- 

hez milyen formában fordulhat se- 
gítségért a mentor) 

 sa 
kommunikációs tervek 

   ágyazott nem formális és 
informális tanulás 

letes idő/feladat elosztás az 

igényes mentori munka 

megvalósulása érdekében 

D Mentor - mentortámogatás tapasz- 

talatcsere, esetmegbeszélés, tudás- 

csere, információcsere egymás kö- 
zött 

2022. november 

(3x1 óra) 

esetmegbeszélő lap, video- 

film, beszámolók, módsze- 

rek gyűjteménye 

mesteraspiráns, 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök, 

egyéb berendezési 

tárgyak 

elégedettségi vizsgála- 

tok 96%-os eredményt 

mutatnak 

módszertani vásár, 

reflektív szakmai diskur- 

zus 

módszertani vásár helyszí- 

nének, idejének, technikai 

hátterének biztosítása 

D Fókuszcsoportos megbeszélés (elé- 
gedettség, önértékelés) 

2022. december 
(2 óra) 

önértékelés és elégedettség 
mérés szempontsora 

mesteraspiráns, 
fókuszcsoport 

IKT-s eszközök- 
kel felszerelt tár- 
gyaló 

a szempontsorok 96%- 
ban elfogadásra kerül- 
nek 

fókuszcsoport vezetők részvétele a fó- 
kuszcsoportban 

D Önértékelés igényének kialakítása, 
szempontjainak megsegítése 

2022. december 
(3x1 óra) 

elégedettség mérő lapok, 
önértékelő lapok 

mesteraspiráns 

TCS9 tagjai 

minőségi körök 
szakmai közösség 

IKT-s eszközök a kérdőívek 100%-ban 
elkészülnek 

szakmai közösség szint- 

jén: szakmai műhelyek 

és fórumok, team érte- 
kezletek 

intézményi minőségi kö- 

rök, támogató csoport 

részvétele 

D Visszajelzések a mentori munkáról 2023. január 

(3 óra) 

elemzés-összegzés 

rendszeres szempontokkal 
támogatott önértékelési 

helyzetek megteremtése, 

Beszámolók 

mesteraspiráns 

mentorok 
mentoráltak 

minőségfejlesztő 

csoport 

IKT-s eszközök elégedettségi kérdő- 

ívek 96%-os ered- 
ményt mutatnak 

szakmai közösség szint- 

jén: elemzések, összeg- 
zések, beszámolók köz- 

zététele intraneten, 
szakmai fórumokon, 
műhelymunkákon 

minőségfejlesztési támoga- 

tó csoport: intézkedési ter- 
vek, feladattervek készíté- 

sében, megvalósításában 

segít 

D A bizalom és a visszajelzés mintái- 

nak képviselete, kérdések az önér- 

tékeléshez: milyen célt tűztél ki a 
mentori munkában, mit értél el, mi- 

ben voltál a legsikere- 

sebb/legkevésbé sikeres, melyek a 
siker/kudarc legfontosabb okai, mi- 

lyen területeken sikerült változáso- 

kat elérned, hogyan, milyen mento- 

ri kompetenciák jellemzik munká- 

dat, miben kellene fejlődnöd, mi 

volt az elmúlt év legnagyobb ered- 
ménye? (Ugyanezeket a kérdéseket 

teszem fel önmagamnak a mesteri 
kompetenciák mentén (mester ref- 
lektív napló)) 

2023. január 

(2x2 óra) 

interjúk, reflexiók 

reflektív napló 

egyéni fejlődési terv 
önértékelés 

mesteraspiráns, 

mentorok 

IKT-s eszközök klímamérés 96%-os team megbeszélés, 

szakmai műhely, 

reflektív szakmai diskur- 
zus 

önértékelő lapok készíté- 

sének technikájának átadá- 

sa, klímamérés, elemzése, 
összegzés támogatása a 

TCS részéről 

 

9 intézményi önértékelést végző támogató csoport 
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C MÉRFÖLDKŐ: ÖNÉRTÉKELÉS 

önértékelési kultúra megjelenése a 

szervezetben 

2023. február 
(2x2 óra) 

önértékelő lapok, reflektív 

naplók, egyéni és csoport 

szintű reflexiók, visszajel- 
zések, beépülés a szerveze- 

ti kultúrába és a tanulás- 

tanítás folyamatába 

mesteraspiráns 
szakmai közösség 

IKT-s eszközök kialakul és nyomon 

követhető a szervezet- 

ben az önértékelési 
kultúra 

szakmai közösség szint- 

jén: nevelőtestületi érte- 

kezlet külső partnerek 
bevonásával, szakmai 

műhelyek, fókuszcsopor- 

tos megbeszélések, 
egyéni megbeszélések 

technikai háttér 

intézményi adatbázis, az 

önértékelés beépül az éves 
beszámolóba, részét képezi 

a pedagógus és intézményi 

értékelésnek 

A Önértékelési eszközök, dokumen- 

tumok ellenőrzése, vizsgálata, 

szükség esetén javaslatok, korrek- 
ciók megfogalmazása 

2023. február 

(4 óra) 
reflexió, javaslat, átdolgo- 

zott önértékelési dokumen- 

tumok 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök Javaslatok, korrekciók 

100%-ban beépülnek 

az önértékelési doku- 
mentumokba 

szakmai közösség szint- 

jén: 
szakmai műhely, szak- 

mai fórum teljes partneri 

bevonással 

technikai háttér 

bevont külső, belső szak- 

emberek – hozzáadott tu- 
dás 

P 2. MEGVALÓSÍTÁSI 

SZAKASZ 

Új tanulási eljárások kidolgozása, 

egyéni tanulási utak tervezése, ill. 
továbbfejlesztése, sablonok kidol- 

gozása az egyéni tanulási utakhoz 

2023. március 

(6x3 óra) 

kidolgozott sablonok az 

egyéni tanulási utakhoz, 

útmutató, jó gyakorlat 
adaptációs dokumentáció, 

fejlesztési dokumentáció, 

egyéni fejlesztési- és átve- 
zetési terv, szervezőnapló 

mesteraspiráns 

teamek 

IKT-s eszközök legalább 3 új tanulási 

eljárás sablon kerül 

kidolgozásra, elké- 
szülnek az útmutatók, 

kidolgozásra, akkredi- 

tációra kerül egy jó 
gyakorlat, annak adap- 

tációs dokumentációja 
és a fejlesztési doku- 
mentáció 

szakmai közösség szint- 

jén: szakmai műhelyek 

és fórumok, team érte- 
kezletek, nevelési érte- 

kezlet 

technikai háttér biztosítása, 

IKT-s eszközök, 
terem, 

kipróbálási lehetőség a 

csoportokban, 
intézményi dokumentu- 
mokba való beépítés, tájé- 

koztató kiadványok, útmu- 

tatók kiadása 

P Tanulási környezet megváltoztatása 
– portfólió feltételeinek kialakítása 

2023. március- 
tól júniusig 
(havonta 1 óra) 

szempontsor, eljárásrend 
a portfólióhoz, 
javaslat újszerű osztály- 

termi környezet kialakítá- 

sára 

mesteraspiráns 

teamek 

munkaközösség 
vezetők 

módszertani cso- 
portok 

IKT-s eszközök a portfólió rendszer 
beépülése a szervezeti 
kultúrába 96%-os 

módszertani vásár, ref- 
lektív szakmai diskurzu- 
sok 

módszertani vásár helyszí- 
nének, idejének, technikai 
hátterének biztosítása 

D Öndifferenciáló eszköztípusok ki- 

dolgozása tanítási órák részeként, 

teljes órában szabadidős- és mun- 
kaerő piaci tevékenységekben, 

használati útmutató készítése 

2023. március- 
tól júniusig 
(havonta 2 óra) 

öndifferenciáló eszközök, 

használati útmutató, esz- 

közgyűjtemény, elektroni- 
kus eszköz bemutató 

mesteraspiráns 

teamek 

munkaközösség 
vezetők 

módszertani cso- 

portok 

IKT-s eszközök valamennyi megjelölt 

területen kerülnek ki- 

dolgozásra eszközök, 
az új eszközök az 

egyéni különbségek 

figyelembe vételével a 
reális önértékelésre al- 

kalmasak, alkalmazha- 

tók tanórán és tanórán 
kívül legalább 95%- 
ban 

módszertani vásár, esz- 
közbemutató 

módszertani vásár helyszí- 
nének, idejének, technikai 
hátterének biztosítása 

D Minőségi munka a tanórákon, fog- 
lalkozásokon (tanóra - tanítási ter- 

vek, tervezetek, tematikus tervek 

kidolgozása, bemutatása – beveze- 
tésének támogatása a tanulás- 

tanítás folyamatában) 

2023. március- 
tól júniusig 

(havonta 1 óra) 

hospitálási jegyzőkönyv, 
tanítási tervek, tervezetek, 

tematikus tervek, jó gya- 

korlat 

mesteraspiráns 
teamek 

munkaközösség 

vezetők 
módszertani cso- 

portok 

IKT-s eszközök a dokumentumok 

90%-ban tartalmazzák 

az új tanulásszervezési 
módszertani elemeket, 

egy jó gyakorlat ki- 
dolgozásra, akkreditá- 
lásra kerül 

módszertani vásár, vide- 
ofelvételek közös elem- 

zése 

módszertani vásár helyszí- 
nének, idejének, technikai 

hátterének biztosítása 
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tartalom alapú fejlesz- 

tés-tartalmi struktúra 
változtatása 

időkeret eredmények/téma humán erő- 

forrás 

tárgyi erő- 

forrás 

sikerkritérium tudásmegosztás támogatás 

D A teamek által készített szakmai 
anyagok áttekintése 

2023. május 
(10 óra) 

visszajelzés, megbeszélés, 

korrekciós javaslatok, va- 

lamennyi tantárgy, szabad- 
idős program esetében a 

tesztelés során összegyűj- 

tött tények, adatok, elem- 
zések, elégedettségi kérdő- 

ívek 

mesteraspiráns 

munkaközösség 

vezetők 
külső szakembe- 

rek 

minőségfejlesztő 
csoport 

IKT-s eszközök a korrekciók a szakmai 

anyagokba 100%-ban 

beépülnek 

szakmai napok tartása, 

szakmai műhelyek, vi- 

deofelvételek közös 
elemzése 

szakmai csoportok támoga- 

tásának biztosítása plusz 

hozzáadott érték, tudás a 
belső szakemberek részé- 

ről, havonta egy szakmai 

konzultáció a szakmai kö- 
zösséggel, véleményezés, 

beépítés a tanítási-tanulási 

folyamatokba, operatív 
tervekbe, értékelő-elemző 

megbeszélés, bemutatás 
lehetősége 

D Mentor - mentortámogatás tapasz- 

talatcsere, esetmegbeszélés, tudás- 

csere, információcsere egymás kö- 
zött 

2023. május 

(2 óra) 
esetmegbeszélő lap, video- 

film, beszámolók, módsze- 

rek gyűjteménye 

mesteraspiráns, 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök, 

egyéb berendezési 

tárgyak 

elégedettségi vizsgála- 

tok 96%-os eredményt 

mutatnak 

módszertani vásár módszertani vásár helyszí- 

nének, idejének, technikai 

hátterének biztosítása 

D Pedagógus produktumok értékelése 2023. május 
(20 óra) 

kidolgozott feladatlapok, 
eszközök, információs la- 
pok, használati útmutatók 
beválás vizsgálat 

mesteraspiráns 
MÉCS10 csoport 

IKT-s eszközök a produktumok 100%- 
ban megfelelnek az 
innovációs tartalmak- 
nak 

beválás vizsgálat, tapasz- 
talatok megosztása a 
szakmai közösséggel 

MÉCS csoport: beválás 
vizsgálat 

D Jó gyakorlatok kialakításának, 
megosztásának támogatása 

2023. június 
(2 óra) 

jó gyakorlatok mesteraspiráns 
referenciás team 

IKT-s eszközök legalább 2 jó gyakorlat 
átadásra kerül a szak- 

mai közösség 70%- 
ának 

szakmai közösség szint- 
jén: ISKOLATÁSKA, 

átadás adaptációs terv 
alapján 

szaktanácsadó bevonása 
JACS11, ACS12, RSZT13 ál- 

tal hozzáadott érték 

D Módszertani repertoár fejlesztése 

(mester, pedagógus, vezető) 

2023. június 

(3x1 óra) 

módszertani gyűjtemény, 

módszertani klub létreho- 

zása, 
elektronikus módszertár 

mesteraspiráns 

módszertani men- 

tor-csoportok, 
teamek 

IKT-s eszközök, 

egyéb berendezési 

tárgyak 

a mesteri módszerek 

alkalmazása 90%-ban 

elterjed a szervezeti 
kultúrába 

módszertani klub módszertani klub helyszí- 

nének, idejének, technikai 

hátterének biztosítása 

D Mentor-konzultáció támogatása 2023. június 
(2x1 óra) 

szakmai tartalmak feldol- 
gozása a pedagógusokkal 
feladatterv szerint 

mesteraspiráns 
mentorok 
pedagógusok 

IKT-s eszközök elégedettség a szakmai 
tartalmakkal 96%-os 

egyéni és csoport szintű 
konzultációk, reflektív 
diskurzusok 

szakmai tartalmak beépü- 
lésének támogatása 

D Műhelymunka szaktanácsadók be- 

vonásával – professzionális szakta- 

nácsadás 

2023. július 
(6 óra) 

aktuális problémák megbe- 
szélése, 
problématérkép 

mesteraspiráns 
szaktanácsadó, 
egyéb szakembe- 
rek 

IKT-s eszközök- 

kel felszerelt tár- 

gyaló 

probléma megoldási 
módszerek 100%-ban 
meghatározásra kerül- 
nek 

szakmai közösség szint- 
jén: 
szakmai műhely 

szaktanácsadói támogatás: 
plusz hozzáadott érték 

D Team-vezetőkkel való konzultáció 

(önértékelő helyzetek megteremté- 
se) 

2023. augusztus 

(3x1 óra) 

visszajelzések készítése a 

pedagógusok számára, 
megbeszélés 

mesteraspiráns 

minőségi csoport 
team vezetők 

IKT-s eszközök a visszajelzések 95%- 

ban elfogadásra kerül- 
nek 

egyéni és csoport szintű 

konzultációk 

minőségfejlesztő csoport 

bevonása az önértékelő 
helyzetek kialakításába 

 

10 mérés-értékelés csoport 
11 jó gyakorlat átadó csoport 
12 adaptációs csoport 
13 a referencia intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team 
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tartalom alapú fejlesz- 

tés-tartalmi struktúra 
változtatása 

időkeret eredmények/téma humán erő- 

forrás 

tárgyi erő- 

forrás 

sikerkritérium tudásmegosztás támogatás 

D Eszközök tesztelése során keletke- 
zett adatok gyűjtése 

2023. augusztus 
(10 óra) 

rendszerezett adatok mesteraspiráns 
MÉCS csoport 

IKT-s eszközök működő adatbázis jön 
létre 

beválás vizsgálat, tapasz- 
talatok megosztása a 
szakmai közösséggel 

MÉCS csoport: beválás 
vizsgálat 

D Benchmarking adatbázis létrehozá- 

sa, működtetése 

2023. augusztus 

(2x4 óra) 

indikátorok, területek 

meghatározása 

mesteraspiráns 

MÉCS csoport 

TCS 
fejlesztő szakem- 
berek 

IKT-s eszközök, 

technikai háttér 

az adatok összehason- 

líthatók városi, regio- 
nális, országos és 

nemzetközi szinten 

az adatbázis hozzáférhe- 

tőségének biztosítása 

TCS, MÉCS plusz hozzá- 

adott érték, 

rendszer működtetése, az 
adatbázis informatikai hát- 
terének biztosítása 

D Nemzetközi, országos, regionális, 

városi adatok gyűjtése, elemzése, 
indikátorok meghatározása, ill. mó- 

dosítása minőségi mutatók figye- 
lembe vételével 

2023. augusztus 
(2x4 óra) 

összegző elemző értékelé- 
sek 

mesteraspiráns 

MÉCS csoport 
TCS 
fejlesztő szakem- 
berek 

IKT-s eszközök, 
technikai háttér 

az indikátorok a nem- 

zetközi és az országos 
trendekkel azonos fej- 

lesztési irányt mutat- 
nak 

az adatbázis hozzáférhe- 
tőségének biztosítása 

TCS, MÉCS plusz hozzá- 
adott érték, 
rendszer működtetése, az 

adatbázis informatikai hát- 
terének biztosítása 

D Benchmarking adatok összegzése, 
összehasonlítása, elemzése 

2023. augusztus 
(2x4 óra) 

minőségi mutatók változá- 
sa 

mesteraspiráns 
MÉCS csoport 
TCS 
fejlesztő szakem- 
berek 
pedagógusok 

IKT-s eszközök a minőségi mutatók 
10%-kal javulnak 

az adatbázis és az elem- 
zések hozzáférhetőségé- 
nek biztosítása 

TCS, MÉCS plusz hozzá- 
adott érték, 
rendszer működtetése, az 

adatbázis informatikai hát- 

terének biztosítása 

D Műhelymunka a team-vezetőkkel 
és a mentorokkal 

2023. augusztus 
(3x1 óra) 

minőségi mutatók eredmé- 

nyének feldolgozása, egy- 
mástól való tanulás 

mesteraspiráns 

team vezetők 
mentorok 

IKT-s eszközök elégedettségi kérdő- 

ívek 96%-os ered- 
ményt mutatnak 

műhelymunka, reflektív 
szakmai diskurzus 

szakmai közösség: fórum a 

minőségi mutatókkal kap- 
csolatos vélemények 

D Pedagógus műhely (képzés) 2023. augusztus 
(2x2 óra) 

módszertani képzés, ered- 
mények bemutatása, pre- 

zentáció, óratervek, eszkö- 

zök, egymástól való tanu- 
lás 

mesteraspiráns 
szakmai közösség 

IKT-s eszközök a tanítási órákon 90%- 
ban bevezetésre kerül- 
nek az eredmények 

módszertani klub 
szakmai fórum 

módszertani klub, szakmai 
fórum, bemutató órák 

helyszínének, idejének, 

technikai hátterének bizto- 
sítása 

C MÉRFÖLDKŐ: ÖNÉRTÉKELÉS 

a tartalmi struktúra átalakul – tarta- 

lom alapú fejlesztés 

2023. augusztus 
(2x2 óra) 

megváltozott tartalmi 
struktúra, 

a diákok alapszükségletei- 

nek figyelembe vétele, 
személyközpontú pedagó- 

gia megvalósítása, 

fejlesztő, befogadó értéke- 
lés megvalósítása, 

adaptív, inkluzív tanulás- 

szervezés megvalósítása, 
minőségi munka a tanórá- 
kon 

mesteraspiráns 
pedagógusok 

differenciáló, ön- 
értékelő eszközök 

a tartalmi struktúra át- 
alakul 
elégedettségi kérdő- 

ívek (szülő, tanuló, 

pedagógus, egyéb be- 

vont partner) eredmé- 

nye 93%-os 

szakmai közösség szint- 
jén: nevelőtestületi érte- 

kezlet, szülői értekezlet, 

DÖK14, iskolagyűlés, 
munkaerő piaci szakem- 

bereknek regionális ta- 

lálkozó, 
szakmai műhelymunkák 

technikai háttér 
szervezési feladatok 

PR-tevékenységek támoga- 

tása 

az önértékelés beépül az 

éves beszámolóba, részét 
képezi a pedagógus és in- 

tézményi értékelésnek 

A Tartalom alapú fejlesztés – a tanu- 
lás-tanítás folyamatában - doku- 
mentumainak ellenőrzése 
javaslatok, korrekciók 

2023. augusztus 
(4 óra) 

reflexió, javaslat, tanóra- 
vázlatok, tematikus tervek, 
egyéni fejlesztési- és átve- 
zetési terv, mesteri mód- 

mesteraspiráns 
pedagógusok 

differenciáló, ön- 
értékelő eszközök 

Az adaptív oktatás 
100%-ban beépül az 
intézményi struktúrá- 
ba, kultúrába 

szakmai közösség szint- 
jén: 
nevelőtestületi értekez- 
let, szakmai műhelyek, 

technikai háttér 

bevont külső, belső szak- 
emberek – hozzáadott tu- 
dás 

 

14 iskolai diák önkormányzat 
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tartalom alapú fejlesz- 

tés-tartalmi struktúra 
változtatása 

időkeret eredmények/téma humán erő- 

forrás 

tárgyi erő- 

forrás 

sikerkritérium tudásmegosztás támogatás 

   szertár, önértékelő eszkö- 
zök, szervezőnapló 

   bemutató órák  

P ÉRTÉKELŐ SZAKASZ: 
Indikátorok elemzése, összegzése 

2023. szeptem- 
ber 
(2x2 óra) 

pedagógiai hozzáadott ér- 
tékek 

mesteraspiráns 
fejlesztő szakem- 
berek 

IKT-s eszközök a pedagógiai hozzá- 
adott érték 10%-kal nő 

nevelőtestületi értekez- 
let, szakmai fórumok 

vezető: a szakmai munka 
elismerése, motiválás 

P A megvalósítás dokumentumainak 
véglegesítése konszenzus alapján 

2023. szeptem- 
ber 
(6 óra) 

véglegesített dokumentu- 
mok 

mesteraspiráns 

fejlesztő szakem- 
berek, szakmai 
közösség 

IKT-s eszközök valamennyi dokumen- 
tum elkészül 

nevelőtestületi értekezlet véleménynyilvánítás, ja- 

vaslatok, korrekciók, 
egyetértés 

D Az intézményi beágyazódás előse- 

gítése 

2023. szeptem- 

bertől decembe- 
rig 

(havonta 1 óra) 

átdolgozott dokumentu- 

mok, óratervek, tematikus 
tervek, önálló tanulást se- 

gítő eszközök 

mesteraspiráns 

fejlesztő szakem- 
berek 

IKT-s eszközök beválás vizsgálat: va- 

lamennyi fejlesztett te- 
rület eredményes, a 

pedagógusok 95%-ban 

alkalmazzák a tevé- 
kenységközpontú pe- 

dagógiát, így a tanulói 
eredményesség leg- 
alább 10%-kal javul 

műhelymunka, hospitá- 

lás, bemutató óra 

intézményi beépülés támo- 

gatása a tanítási-tanulási 
folyamatba, intézményesí- 

tés, intézményesülés 

D A szakmai innováció kiterjesztése 

az intézmény egészére, bevonva a 
munkatársak lehető legszélesebb 

körét 

• Osztálytermi környezet (tárgyi, 
tanulási) megváltoztatásának 

• Egyéni fejlesztési/fejlődési ter- 

vek készítésének és vezetésének 

• Portfóliók készítésének segítése 

2023. szeptem- 

bertől decembe- 

rig 
(havonta 1 óra) 

innováció eredményeinek 

bemutatása a teljes szak- 

mai közösség körében 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök a szakmai közösség 

100%-ban elfogadja és 
támogatja az innováci- 

ós programot 

nevelőtestületi értekez- 

let, tudásfórumok 

szakmai innováció beépü- 

lésének támogatása az in- 
tézményi dokumentumok- 

ba, struktúrába, szervezeti 

kultúrába, tanítási-tanulási 
folyamatba 

vezető: 

• Osztálytermi környezet 

(tárgyi, tanulási) meg- 

változtatása 

• Egyéni fejleszté- 

si/fejlődési tervek készí- 

tésének és vezetésének 
biztosítása 

• Portfóliók készítésének 

biztosítása 

• Egyéni támogatás feltét- 

eleinek biztosítása 

C MÉRFÖLDKŐ: ÖNÉRTÉKELÉS 

rendszerszemlélet, rendszerszintű 

beavatkozás 

2023. december 
(2x2 óra) 

tantermek – tanulás fizikai 
környezeteinek megválto- 

zása 

önálló tanulás eszközei 
differenciált tanulásszerve- 

zés 

strukturált tananyagok 

mesteraspiráns 
pedagógusok 

megfelelő tanulási 
környezet 

rendszerszintű beavat- 
kozás eredményes: 

elégedettségi kérdő- 

ívek (szülő, tanuló, 
pedagógus, munkaerő 

piaci és egyéb bevont 

partner) eredménye 
93%-os 

szakmai közösség szint- 
jén: nevelőtestületi érte- 

kezlet, szülői értekezlet, 

DÖK, iskolagyűlés, 
munkaerő piaci szakem- 

bereknek regionális tájé- 

koztató, 
szakmai műhelymunkák 

technikai háttér 
szervezési feladatok 

PR-tevékenységek támoga- 

tása 
az önértékelés beépül az 

éves beszámolóba, részét 

képezi a pedagógus és in- 
tézményi értékelésnek 
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tartalom alapú fejlesz- 

tés-tartalmi struktúra 
változtatása 

időkeret eredmények/téma humán erő- 

forrás 

tárgyi erő- 

forrás 

sikerkritérium tudásmegosztás támogatás 

A Az adaptív oktatás rendszerszintű 

elemeinek (tanulási környezet, dif- 

ferenciált oktatás, ennek dokumen- 
tumai, egyéni fejlesztési terv, öndif- 

ferenciáló eszközök stb.) vizsgála- 

ta, szükség esetén javaslatok, kor- 
rekciók megfogalmazása 

2023. december 
(4 óra) 

reflexió, javaslat, megvál- 

tozott tanulási környezet, 

átdolgozott dokumentumok 

mesteraspiráns 
pedagógusok 

megfelelő tanulási 

környezet, diffe- 

renciáló eszközök 

A rendszer elemei - 

adaptív oktatás 100%- 

ban beépül az intéz- 
ményi struktúrába, 

kultúrába 

szakmai közösség szint- 
jén: 

nevelőtestületi értekez- 
let, szakmai műhelyek, 

bemutató órák, fórumok 

technikai háttér 

bevont külső, belső szak- 

emberek – hozzáadott tu- 

dás 

P ELTERJESZTÉS ÉS FENNTAR- 

TÁS SZAKASZA: 

intézményi tapasztalatok megosztá- 

sa a partnerek felé 

2024. január 

(6x2 óra + 4x4 

óra) 

az eredmények multipliká- 

lása, horizontális tanulás, 

partnerlista 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök 100%-ban megosztás- 

ra kerülnek a tapaszta- 

latok a partnerek köré- 
ben 

nevelőtestületi értekezlet 

intézmények közötti 

szakmai műhelyek, ta- 
lálkozók (városi, regio- 

nális, országos) 

PR-tevékenység: informá- 

ciós lapok, brosúrák, meg- 

hívók készítése 

D Tudásmegosztó fórumok, rendez- 

vények szervezése szakmai közös- 

ség szintjén, regionális és országos 
hatókörben 

2024. január 

(30 óra) 
jelenléti ív, prezentáció, 

Prezi 

mesteraspiráns 

szakmai közösség 

IKT-s eszközök elégedettségi kérdő- 

ívek eredményei leg- 

alább 95%-osak 

szakmai módszertani nap 

munkaközösségek városi 

szintű szakmai műhelyei, 
konferencia szervezése 

PR-tevékenység: informá- 

ciós lapok, brosúrák, kon- 

ferencia füzet, meghívók 
készítése 

D Eredmények publikálása 2024. február 

(16 óra) 
szakmai cikkek, beszámo- 
lók 
hírlevél 

brosúrák 
kiadványok 

mesteraspiráns 
szakmai közösség 

IKT-s eszközök A kidolgozott szakmai 
tartalmak 100%-ban 
publikálásra kerülnek 

honlapon, szakfolyóirat- 

ban, nemzetközi támoga- 
tással, pozitívumok 

megerősítése, hírlevél 

publikációk megjelentetése 

C HATÁSVIZSGÁLAT 2024. február 

(24 óra) 
kiértékelt, eredményes ha- 

tásvizsgálat 
hatásvizsgálat dokumen- 

tumai, értékelő, elemző, 
összesítő lapok 

MÉCS 

TCS 

IKT-s eszközök 95%-os beépülés 

10%-os eredmény ja- 
vulás 

honlap, publikáció, pozi- 

tívumok megerősítése, 
hírlevél 

szakemberek hozzáadott 

tudása 
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vállalt tevékenységek 
vezetői kompetenciák 

ismeri… képes… törekszik, elismeri… 
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A személyre szabott fejlesztés kultúrájának 

kialakítása 
az egyéni, a csoportos és az együttműködésen alapuló 

tanulás alapelveit 

biztosítani, hogy a tanterv kellően rugalmas le- 
gyen ahhoz, hogy a tanulók egyéni lehetőségei- 

hez igazodjon 

fogékony a tanítás folyamatos szakmai fejleszté- 

sére 

A teamek által készített szakmai anyagok át- 

tekintése 
mely tanulási és tanítási módszerek segítik leginkább 

elő a diákok és a tanárok fejlődését, tanulását 

eredményeket rendszeresen monitorozni és érté- 

kelni 

fontosnak tartja, hogy naprakész információkkal 
rendelkezzen a legújabb fejlesztésekkel kapcso- 

latban 

Pedagógus produktumok értékelése 
a tanulás rendszeres monitoring folyamatainak és ér- 

tékelésének technikáit és modelljeit 

minden egyes munkatárs képességeit lehető leg- 

nagyobb mértékben felhasználni a legjobb ered- 
mény elérése érdekében 

hisz a tanárok folyamatos szakmai fejlesztésének 

fontosságában 

Iskolán kívüli diáktámogatás eszközeinek 
biztosítása 

 

 

 

a támogató tanulási környezet ismérveit, kialakításuk 

módszertanát 

 

 

 

 
támogató tanulási környezetet kialakítani 

 

 

 

 
hisz a támogató tanulási környezetben 

Osztálytermi környezet (tárgyi, tanulási) 
megváltoztatása 

Egyéni fejlesztési/fejlődési tervek készítésé- 
nek és vezetésének biztosítása 

Tanulási környezet megváltoztatása - portfó- 
lió feltételeinek kialakítása 

Egyéni támogatás feltételeinek biztosítása 
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Műhelymunka szaktanácsadók bevonásával – 
professzionális szaktanácsadás 

az új oktatási trendeket 
a fejlesztést áttekinteni és értékelni a folyamatos 

fejlődés érdekében 
hisz a közösen meghatározott célok értékében 

Fejlesztések véglegesítése 
a változás következményeit 

a változás folyamatát hatékonyan megtervezni és 
értékelni 

fontosnak tartja a hosszú távon gondolkodást, és 
az ennek megfelelő cselekvést 

A szükséges rendszerszintű szervezeti válto- 

zások elindítása, az organikusan bekövetkező 
változások támogatása, kísérése 

 
a hatékony változáskezelés elveit és gyakorlatát 

 
kezelni a változást 

a változások felé nyitott és támogató iskolai lég- 

kör kialakításáért és fenntartásáért felelősséget 

vállal 

Benchmarking adatbázis létrehozása, működ- 

tetése 
a végrehajtás során a célok értékelésének és újraérté- 

kelésének szükségességét 

a stratégia rendszeres nyomon követését és érté- 

kelését kezdeményezni 

kitartó, és fontosnak tartja, hogy a változásra és 

innovációra vonatkozóan tisztán látható céljai le- 
gyenek 

A megvalósítás dokumentumainak véglegesí- 
tése konszenzus alapján 

az iskola erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési te- 

rületeket) 

azonosítani az erősségeket, gyengeségeket, (fej- 

lesztési területeket) 
szívesen próbál ki új dolgokat 
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vállalt tevékenységek 
vezetői kompetenciák 

ismeri… képes… törekszik, elismeri… 
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Team-vezetőkkel való konzultáció 
(önértékelő helyzetek megteremtése) 

szakmai önértékelés eszközeit és modelljeit 
reflektálni az oktatás meghatározó szereplői- 

nek munkájára és tanulni tőlük 
hisz a bizalom fontosságában 

Indikátorok elemzése, összegzése  

a legfrissebb pedagógiai és módszertani fejlesztéseket 

és ezekkel lépést tart 

 

naprakésznek lenni a pedagógiai gyakorlat te- 

kintetében 

 

 
a különbözőségeket lehetőségként szemléli 

4
. 
v

ez
et

ő
i 

k
o
m

p
et

en
ci

a 

M
ás

o
k

 s
tr

at
ég

ia
i 

v
ez

et
és

e 
és

 o
p

er
at

ív
 i

rá
n
y

ít
ás

a 

Szakemberek felkérése 
a célok elérése iránti motiváció és elkötelezettség fon- 

tosságát a kollégák körében 

a kollégák motivációját azonosítani, megfele- 

lő módszereket alkalmazni arra, hogy a sze- 

mélyes és közös célok elérésére inspirálja őket 

elkötelezett a kollégák adottságainak fejlő- 

dése mellett 

Szakemberekkel való első egyeztetés 
munkaközösség vezetők bevonásával 

a különböző érintettek igényeit és érdekeit 
az érintettek igényeit felismerni és ezeket 

fenntartani 
nyitott a kritikára és a sajátjától eltérő véle- 

ményekre 

Szakemberek felkészítése a feladatra 
külső szakemberek bevonásával 

milyen készségek és képességek szükségesek a kü- 
lönböző szerepekben és pozíciókban való teljesítéshez 

segítséget nyújtani a kollégáknak személyes 
fejlődésükhöz 

hisz az emberekben rejlő lehetőségekben 

Fejlesztő szakmai teamek létrehozása 
fejlesztési tervek egyeztetése, készítése 

csoportban betöltött szerepeket, a csoporton belüli fel- 
adat- és felelősség-megosztás különböző formáit 

hatékony csapatot(okat) létrehozni, ezekben 
vezetőként vagy tagként működni 

fontosnak tartja a motiváló és inspiráló 
munkakörnyezet kialakítását 

Team-vezetőkkel való egyeztetés, team- 

munka erősítése, jelentőségének tudato- 

sítása 

a tagintézmény-vezető szerepének fontosságát az 

egyes érdekcsoportok és az iskola munkájának vonat- 

kozásában 

 

inspiráló munkakörnyezetet kialakítani 
fontosnak tartja az érintettekkel való szoros 

partnerséget 

Team találkozók, támogatás 
megbeszéléseket és meetingeket vezetni 

hatékonyan kommunikálni és vezetni megbe- 

széléseket 

elfogadja és támogatja a tantestület felha- 

talmazott tagjainak döntéseit Team találkozó 

Műhelymunka a team-vezetőkkel és a 
mentorokkal 

probléma megoldási és konfliktus-kezelési modelleket 
és technikákat 

megfelelő konfliktuskezelési modelleket és 
technikákat kiválasztani és alkalmazni 

fontosnak tartja a problémák azonosítását és 
megoldását, és a konfliktusok kezelését 
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Kapcsolatfelvétel a szakmai közösség- 

gel, szakmai tartalmak egyeztetése 

kik a „célfogyasztók”, és mi az intézmény célcsoport- 

ja 
az információáramlást menedzselni fontosnak tartja a kapcsolatok fenntartását 

Helyi intézményi sajátosságok feltérké- 
pezése, hiányterületek feltárása 

a helyi közösség struktúráját és a benne rejlő lehető- 
ségeket 

a társadalmi környezetében látni az intéz- 
ményt 

az iskolát szolgáltatást nyújtó intézménynek 
tekinti 

Szakmai közösség tájékoztatása a különböző disszeminációs technikákat világosan információt átadni elkötelezett a közösségfejlesztés iránt 

Az intézményi beágyazódás elősegítése a közösségi bevonódás és a társadalmi közeg hatásait a folyamatokat irányítani, menedzselni elkötelezett az intézmény iránt 

A szakmai innováció kiterjesztése az 

intézmény egészére, bevonva a munka- 
társak lehető legszélesebb körét 

az egyes szereplők felelősségi körét és hatáskörét az 

intézmény vezetésében 

az intézményi feladatokat hatékonyan szer- 

vezni és elosztani 

elkötelezettség az iskolai célok iránt, célori- 

entált 

Intézményi tapasztalatok megosztása a 
partnerek felé 

 

 
a különböző disszeminációs technikákat 

 

 
az információáramlást menedzselni 

 
 

fontosnak tartja az intézmény közmegítélé- 

sét 

Tudásmegosztó fórumok, rendezvények 

szervezése, szakmai közösség szintjén, 

regionális és országos hatókörben 
Eredmények publikálása 
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vállalt tevékenységek 
innovátor kompetenciák 

ismeri… képes… törekszik, elismeri… 

Folyamatos tájékozódás konferenciákon, ren- 

dezvényeken, szakirodalom, kutatási eredmé- 

nyek, produktumok tanulmányozása nemzet- 
közi, országos és regionális szinten 

rendelkezik a szakmai fejlesztések előké- 

szítéséhez, lebonyolításához szükséges is- 

meretekkel 

saját intézményében kezdeményezője 

lenni a szakmai fejlesztéseknek 

törekszik szakmájához/szakterületéhez 

kapcsolódóan új eszközöket, tartalma- 

kat létrehozni. 

Képzéseken való részvétel, újszerű, megfelelő 
tartalmak és azok multiplikálása 

Új tanulási eljárások kidolgozása, egyéni ta- 

nulási utak tervezése ill. továbbfejlesztése, 

sablonok kidolgozása az egyéni tanulási utak- 
hoz 

ismeri az innovációs folyamat lépéseit, 

szabályszerűségeit. 

felismerni a beavatkozás, fejlesztés 

szükségességét, a szűkebb vagy tágabb 

környezetében felmerülő speciális 

szükségleteket. 

aktív szerepet vállal intézménye jó 

gyakorlatainak kialakításában és ter- 

jesztésében. 

Öndifferenciáló eszköztípusok kidolgozása 

tanítási órák részeként, teljes órában szabad- 

idős- és munkaerő piaci tevékenységekben, 
használati útmutató készítése 

rendelkezik a szakmai fejlesztések előké- 

szítéséhez, lebonyolításához szükséges is- 

meretekkel 

saját intézményében kezdeményezője 

lenni a szakmai fejlesztéseknek 

törekszik szakmájához/szakterületéhez 

kapcsolódóan új eszközöket, tartalma- 

kat létrehozni 

Tanulási környezet megváltoztatása – portfó- 

lió feltételeinek kialakítása 

rendelkezik a szakmai fejlesztések előké- 

szítéséhez, lebonyolításához szükséges is- 
meretekkel 

szakmai fejlesztéseket irányítani. tapasztalatait szívesen használja fel 

szakmai fejlesztési munkákban. 

Minőségi munka a tanórákon, foglalkozáso- 

kon (tanóra- tanítási tervek, tervezetek, tema- 

tikus tervek kidolgozása, bemutatása – beve- 
zetésének támogatása a tanulás-tanítás folya- 

matában) 

rendelkezik a szakmai fejlesztések előké- 

szítéséhez, lebonyolításához szükséges is- 

meretekkel 

széles körű érdeklődésre számot tartó, 

a tanulási-nevelési folyamatok ered- 

ményességét elősegítő szaktárgyi, pe- 

dagógiai, módszertani fejlesztéseket 

végezni. 

tapasztalatait szívesen használja fel he- 

lyi, regionális vagy nagyobb hatókörű 

szakmai fejlesztési munkákban 

Jó gyakorlatok kialakításának, megosztásának 

támogatása 

ismeri az innovációs folyamat lépéseit, 

szabályszerűségeit. 

pedagógiai tapasztalatait felhasználni a 

rendszerfejlesztés területén. 

aktív szerepet vállalni intézménye jó 

gyakorlatainak kialakításában és ter- 

jesztésében. 

Módszertani repertoár fejlesztése (saját, peda- 

gógus, vezető) 

rendelkezik a szakmai fejlesztések előké- 

szítéséhez, lebonyolításához szükséges is- 

meretekkel 

széles körű érdeklődésre számot tartó, 

a tanulási-nevelési folyamatok ered- 
ményességét elősegítő szaktárgyi, pe- 

dagógiai, módszertani fejlesztéseket 
végezni. 

törekszik szakmájához/szakterületéhez 

kapcsolódóan új eszközöket, tartalma- 

kat létrehozni. 
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vállalt tevékenységek 
mentor kompetenciák 

ismeri… képes… törekszik, elismeri… 

Mentor- mentortámogatás tapasztalatcsere, esetmegbeszélés, 

tudáscsere, információcsere egymás között 

a tanácsadás szakmai követelmé- 

nyeit és etikai elvárásait 

korrekten, a fejlődést támogatóan, szak- 

mailag megalapozottan értékelni a kollégák 

szakmai kompetenciáit és fejlődését. 

szakmai párbeszédek nyomán saját 

gyakorlatának is elemzésére, fej- 

lesztésére. 

Mentorok támogatása: 

- személyes támogatás (minden mentorra egyénileg figyelek, 

reflektálok fejlődésükre 

- kompetencia támogatás (elkészített írásos segédanyagok) 

- információs támogatás (program, események, történések, 

eredmények, helyes és időben érkező információk biztosítá- 

sa) 

- kapcsolati támogatás (annak megszervezése és tudatosítása, 

hogy kihez milyen formában fordulhat segítségért a mentor) 

az intézmények szervezeti működé- 

sének sajátosságait, a szervezeti jel- 

lemzők hatását a pedagógusok 

munkájára 

hatékony szakmai együttműködésre, 

egyenrangú kommunikációra, konstruktív 

problémamegoldásra 

saját szakmai munkája során tudato- 

san építeni az egymástól tanulás le- 

hetőségeire. 

Fókuszcsoportos megbeszélés (elégedettség, önértékelés) a reflektív gondolkodás, szakmai 

elemzés fejlesztésének módszereit, 
technikáit 

a csoportban megjelenő dinamikus interak- 

ciós folyamatokat megérteni és irányítani 

saját szakmai munkája során tudato- 

san építeni az egymástól tanulás le- 
hetőségeire. 

Önértékelés igényének kialakítása, szempontjainak megsegí- 

tése 

a reflektív gondolkodás, szakmai 

elemzés fejlesztésének módszereit, 

technikáit 

korrekten, a fejlődést támogatóan, szak- 

mailag megalapozottan értékelni a kollégák 

szakmai kompetenciáit és fejlődését. 

szakmai párbeszédek nyomán saját 

gyakorlatának is elemzésére, fej- 

lesztésére. 

Visszajelzések a mentori munkáról (elemzés-összegzés) 
rendszeres szempontokkal támogatott önértékelési helyzetek 

megteremtése, beszámolók 

a reflektív gondolkodás, szakmai 

elemzés fejlesztésének módszereit, 

technikáit 

a problémák új szempontból való vizsgála- 

tára, szokatlan megoldások kitalálására. 

szakmai párbeszédek nyomán saját 

gyakorlatának is elemzésére, fej- 

lesztésére. 

A bizalom és a visszajelzés mintáinak képviselete a pedagógusokkal való foglalkozás 
specifikumait, a tanácsadás szakmai 
követelményeit és etikai elvárásait. 

hatékony szakmai együttműködésre, 
egyenrangú kommunikációra, konstruktív 
problémamegoldásra a kollégákkal. 

elfogadó, segítő-támogató attitűd 
megvalósítására 

Mentor-konzultáció az intézmények szervezeti működé- 

sének sajátosságait, a szervezeti jel- 

lemzők hatását a pedagógusok 
munkájára. 

intézményen belül, illetve helyi vagy regi- 

onális szinten szakmai vezetői szerepet be- 

tölteni. 

elfogadó, segítő-támogató attitűd 

megvalósítására 

Teamek mentorálása a foglalkozás (team) specifikumait, 

a tanácsadás szakmai követelmé- 
nyeit és etikai elvárásait. 

hatékony szakmai együttműködésre, 

egyenrangú kommunikációra, konstruktív 
problémamegoldásra a kollégákkal. 

elfogadó, segítő-támogató attitűd 

megvalósítására 

 



105 

 

vállalt tevékenységek 
képző kompetenciák ismeri… képes… törekszik, elismeri… 

   

Mentorok képzése a felnőttek képzésének sajátosságait, mód- 

szertanát. 

a képzés szempontjából hatékony, krea- 

tív, szokatlan válaszokat keresni/találni a 

különböző kontextusban felmerülő peda- 
gógiai problémákra. 

meglátni a képzések, továbbképzések 

szerepét az egyéni fejlődésben és a 

rendszer fejlődésében, megújulásában 
is. 

Képzési tartalmak kidolgozása rendelkezik képzések tervezéséhez, szer- 

vezéséhez, értékeléséhez, továbbfejleszté- 

séhez szükséges korszerű elméleti és mód- 

szertani ismeretekkel. 

szabályozók, tények, helyzetek elemzé- 

sére és értékelésére támaszkodva képzési 

célokat, kívánt eredményeket meghatá- 

rozni, illetve ezek eléréséhez korszerű 

képzési tartalmat, eszközt, módszert fej- 
leszteni, keresni, adaptálni. 

képzőként a felelősséget a pedagógus 

szakma és pedagógus társai folyamatos 

fejlődéséért. 

Vezetők, mentorok felkészítése tisztában van a pedagógusi gyakorlatot 

meghatározó nézetrendszerek szerepével, 

ismeri felszínre hozásának és alakításának 

lehetőségeit. 

a pedagógiai nézetrendszer és gyakorlat 

megváltoztatását támogató, bátorító kép- 

zési környezet kialakítására, saját élmé- 

nyű tanulási folyamat menedzselésére. 

meglátni a képzések, továbbképzések 

szerepét az egyéni fejlődésben és a 

rendszer fejlődésében, megújulásában 

is. 

Belső és külső képzések szervezése rendelkezik képzések tervezéséhez, szer- 

vezéséhez, értékeléséhez, továbbfejleszté- 

séhez szükséges korszerű elméleti és mód- 
szertani ismeretekkel. 

képzési folyamatokat interaktív és ref- 

lektív eszközökkel megtervezni, meg- 

szervezni, értékelni és továbbfejleszteni 

képzői hitelessége saját pedagógusi 

gyakorlatában gyökerezzen 

Kompetenciatámogatás (mentor, pedagógus, vezető) 

tréning jellegű képzési alkalmak – zárultával konzultá- 

ciós alkalmak csoportban, egyénileg 

a csoportdinamika alapfogalmait, jelensé- 

geit. a csoportvezetés módszereit. 

a képzést párbeszédhelyzetnek tekinteni 

tanulva vezetni, képződve képezni, ki- 

használja az egymástól tanulásban rejlő 

lehetőségeket. 

,hogy képzői attitűdje elfogadó, támo- 

gató, türelmes legyen 

Felkészítés a diáktámogatás segítésére 

(segítő beszélgetés, csoportszerződések, egyéni megál- 

lapodások, egyéni fejlődési terv) 

a csoportdinamika alapfogalmait, jelensé- 
geit. a csoportvezetés módszereit. 

a képzés szempontjából hatékony, krea- 
tív, szokatlan válaszokat keresni/találni a 

különböző kontextusban felmerülő peda- 

gógiai problémákra. 

képzői hitelessége saját pedagógusi 
gyakorlatában gyökerezzen 

Felkészítés a team-működés támogatására 

(team kommunikáció, szerepek a teamben, konfliktus- 

kezelés, problémamegoldás, esetmegbeszélés, csapat- 
fejlesztés) 

Felkészítés az egyéni tanulási folyamat támogatására 

(megfelelő tanulási környezet, adaptivitás, differenciá- 
lás, portfólió, fejlesztő értékelés) 

Felkészítés a mentori szerep gyakorlására és fejleszté- 

sére 

(pedagógiai nézetek, csoportos döntéshozatal, a mento- 

ri munka értékelése, reflektív gondolkodás, reflektív 

gyakorlat) 
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vállalt tevékenysé- 

gek 

vezető profil innovátor profil mentor profil képző profil 

F
Ő

P
R

O
F

IL
: 

V
e
ze

tő
 

kapcsoló 
profilok 

ismeri… törekszik, 

elisme- 

ri… 

törekszik, 

elisme- 

ri… 

ismeri… törekszik, 

elisme- 

ri… 

törekszik, 

elisme- 

ri… 

ismeri… törekszik, 

elisme- 

ri… 

törekszik, 

elisme- 

ri… 

ismeri… törekszik, 

elisme- 

ri… 

törekszik, 

elisme- 

ri… 

m
en

to
r 

in
n

o
v

á
to

r 

k
ép

ző
 

Eszközök tesztelése 

során keletkezett 
adatok gyűjtése 

1.vezetői 
kompetencia 
a minőségi 
tanulás 

a minőségi 
tanulás és ta- 
nítás fejlesz- 
tésére rövid-, 

hisz a támo- 
gató tanulási 
környezet- 
ben 

rendelkezik 
a szakmai 
fejlesztések 
előkészítésé- 

tapasztalat- 
tal rendelke- 
zik a peda- 
gógiai rend- 

tapasztalata- 
it szívesen 
használja fel 
helyi, regio- 

          

 rendszerszin 
-tű szemléle- 

közép- és 
hosszú távú 

 hez, 
lebonyolítá- 

szerfej- 
lesztés terü- 

nális vagy 
nagyobb ha- X X 

 tét tervet kidol-  sához szük- letén. tókörű   

  gozni  séges isme-  szakmai fej-   

    retekkel  lesztési   

      munkákban   

Benchmarking ada- 

tok összegzése, ösz- 

szehasonlítása, 

elemzése 

3.vezetői 

kompetencia 

a legfrissebb 
pedagógiai 

és módszer- 
tani fejlesz- 

naprakész- 

nek lenni a 

pedagógiai 
gyakorlat te- 

kintetében 

a külön- 

bözőségeket 

lehetőség- 
ként szemléli 

rendelkezik 

a szakmai 

fejlesztések 
előkészítésé- 

hez, 
lebonyolítá- 

tapasztalat- 

tal rendelke- 

zik a peda- 
gógiai rend- 

szerfej- 
lesztés terü- 

tapasztalata- 

it szívesen 

használja fel 
helyi, regio- 

nális vagy 
nagyobb ha- 

       

 
X 

  

 
X 

 

 tése-ket és   sához szük- letén. tókörű   

 ezekkel lé-   séges isme-  szakmai fej-   

 pést tart   retekkel  lesztési   

      munkákban   

Nemzetközi, or- 

szágos, regionális, 

városi adatok gyűj- 

tése, elemzése, indi- 

3.vezetői 

kompetencia 
a tisztában 

van a nap- 

rakészség 
fontosságá- 

val a tanári 

szakmára és 
a tanárok, 

iskolaveze- 

tők fejlesz- 
tésére vonat- 

kozóan 

összeegyez- 

tetni az 
adott, a vá- 

gyott és a le- 
hetséges ál- 

hogy felelős 

a személyes 
szakmai fej- 

lődésért 

rendelkezik 

a szakmai 
fejlesztések 

előkészítésé- 

hez, 
lebonyolítá- 

sához szük- 

séges isme- 
retekkel 

tapasztalat- 

tal rendelke- 
zik a peda- 

gógiai rend- 
szerfej- 

tapasztalata- 

it szívesen 
használja fel 

helyi, regio- 
nális vagy 

          

kátorok meg- 

határozása ill. mó- 

dosítása minőségi 
mutatók figyelembe 

lapotot  lesztés terü- 
letén. 

nagyobb ha- 
tókörű 

szakmai fej- 

lesztési 
munkákban 

X X 

vételével       

 



107 

Team- 

vezető/teamek 

mentorálása 

4.vezetői 

kompetencia 
a a különbö- 

ző-ségek ke- 

zelésének 
alapelveit 

a különböző- 

ségeket ke- 
zelni, külön- 

böző csopor- 

tokkal szem- 
ben korrekt 

és igazságos 

lenni 

az erőssé- 

gekre és a 
pozitívu- 

mokra 

   a reflektív 

gondolko- 
dás, szakmai 

elemzés fej- 

lesztésé-nek 
módszereit, 

technikáit 

fejleszteni a 

kollégák ref- 
lektív gon- 

dolkodását, 

képes a prob- 
lémák új 

szempontból 

való vizs- 
gálatára, szo- 

katlan 
megol-dások 
kitalá-lására 

elfogadó, se- 

gítő- 
támogató at- 

titűd 

megvalósítá- 
sára 

    

 

X 

 

 

X 

  

 

 

 

 
 

 

 

vállalt tevékenysé- 

gek 

 

vezető profil 
 

innovátor profil 
 

mentor profil 
 

képző profil 

F
Ő

P
R

O
F

IL
: 

V
e
ze

tő
 

kapcsoló 

profilok 

ismeri… törekszik, 

elisme- 

ri… 

törekszik, 

elisme- 

ri… 

ismeri… törekszik, 

elisme- 

ri… 

törekszik, 

elisme- 

ri… 

ismeri… törekszik, 

elisme- 

ri… 

törekszik, 

elisme- 

ri… 

ismeri… törekszik, 

elisme- 

ri… 

törekszik, 

elisme- 

ri… 

m
en

to
r
 

in
n

o
v

á
to

r 

k
ép

ző
 

Pedagógus műhely 

(képzés) 

4.vezetői 

kompetencia 
a probléma- 

megfelelő 

konfliktus- 
kezelési mo- 

fontosnak 

tartja a prob- 
lémák azo- 

      a csoportdi- 

namika 
alapfogal- 

a képzés 

szempontjá- 
ból haté- 

képzői hite- 

lessége saját 
pedagógusi 

    

 megoldási és delleket és nosítását és mait, jelen- kony, krea- gyakorlatá-   

 konfliktus- techni-kákat megoldását, ségeit. a tív, szokat- ban gyöke-   

 kezelési mo- kiválasztani és a konflik- csoportveze- lan válaszo- rezzen   

 delleket és 
technikákat 

és alkal- 
mazni 

tusok keze- 
lését 

tés módsze- 
reit. 

kat keres- 
ni/találni a 

 X X 
     külön-böző    

     kontex-    

     tusban fel-    

     merülő peda-    

     gógiai prob-    

     lémákra.    
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Összegzés 
 

A feladatok különbözősége, az eltérő célrendszer indokolja a szervezet folyamatos vizsgálatát és 

fejlesztését, iskolai egyéni siker-sikerek érdekében az Alapítvánnyal való együttműködést. 

 

 
Az intézmény céljainak elérésében a szervezet fejlesztése fontos vezetői eszköz. 

 

A szervezetnek leginkább saját magának kell megtalálnia azt a számára legmegfelelőbb utat, melynek 

során olyan stratégiát alakít ki, amely alkalmas arra, hogy hosszú távon végig kísérje az intézmény 

működését, segítse fejlődését. 

 

Növekedett a szóvivői szerep, előtérbe került az intézményi képviselet. A szervezeti célok elérését 

szem előtt tartva, partnereinket tájékoztatjuk, informáljuk és együtt- működünk. Tervezzük, projektekbe 

foglaljuk, ismertté tesszük szolgáltatásainkat, hatékonyan megfogalmazott és jól átgondolt üzenetekben 

közvetítjük az előnyös tulajdonságainkat és a konkurens cégektől pozitív irányban eltérő 

sajátosságainkat. Reklámtevékenységet folytatunk (szóró- lapok, prospektusok készítése, kiállítás 

szervezése), direkt technikák alkalmazása, levelek kiküldése, céges papír, logó, versenyek hirdetése, 

Internet-honlap hirdetés. Tudatosan törekszünk önképünk publikus megformálására. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének eredményessége az e területen dolgozó 

gyógypedagógusok, szakmai oktatók, vezetők, a fejlesztésekért felelős kutatók, szakemberek, 

munkaerő-piaci partnerek szoros együttműködése mentén alakulhat ki. A szakképzést igazán 

eredményesnek akkor mondhatjuk, ha a tanulók az iskola után sikerrel tudnak munkát vállalni a nyílt 

munkaerőpiacon. Az intézményi programok hatására a fiatalok tudnak és akarnak dolgozni. A szülők 

reálisan látják gyermekük munkavállalásának esélyeit, akarják, hisznek benne és harcolnak érte, hogy 

gyermekük dolgozzon, az iskola meggyőződik arról, hogy sok diákja számára lehetséges az integrált 

munkavállalás; a munkaadók nyitottá válnak alkalmazásukra. 

 

Hisszük, hogy ebben az elhivatott szakmai munkatársi körben a közös munkát siker fogja koronázni. 
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