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Pályázati projekt szakmai leírása

Folyamatban van az új típusú szakképzés bevezetése, amely a 2013/2014. tan-

évben a 9. és 13. évfolyamon megkezdõdött. A projekt célja a bevezetésébõl adódó

új feladatok magas színvonalú teljesítése, a fejlesztések elindítása, a korszerû kép-

zési struktúra mielõbbi stabilizálása és a megújult képzési tartalmak hatékony

disszeminációja.

A tantárgyakat tanító pedagógusok felkészülnek az új típusú szakképzés beve-

zetésére. Együttmûködõ partnerek felkutatásával és az intézményi dokumentumok

kialakításával eredményesen vezethetõ be az új szakképzés.

A projekt megvalósítása az Öveges iskolában

Három munkacsoport került kialakításra – közismereti 5 fõ, elektrotechnika 3

fõ, informatika 3 fõ. A munkacsoportokban ugyan történtek változások, de a szak-

mai munka folyamatosan folytatódott.

A munkacsoportok kidolgozták a rövidebb idejû (4+1 év) szakképzéshez a helyi

tantervet, a tanmeneteket és az egyéb dokumentumokat. Az elsõ évi tapasztalatok-

kal módosított tanterv pedagógiai programba illesztése a tanévzáró nevelõtestületi

értekezleten megtörtént. 3 fõ korszerû módszertani és digitális tartalom összeál-

lítását támogató képzésben vett részt. 2013 szeptemberétõl folyt a kollégák men-

torálása. A munkacsoportok tagjai bemutató órákkal is segítették kollégáik

módszertani fejlõdését.

Együttmûködést alakítottunk ki a területi Kereskedelmi és Iparkamarával és a

budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolával.

A képzés feltételeinek javítására közel 1 millió forintért kis értékû szemléltetõ

és kísérletezésre alkalmazható eszközöket vásároltunk. A szakmai fejlesztésre

mintegy 7 millió forintot fordítottunk, amely döntõ hányada a megvalósítók részére

munkabérként került kifizetésre. A tanulók szakmai fejlõdésének támogatására

kb. 300.000 Ft értékben tapasztalatszerzõ kirándulásokat szerveztünk. Szakmai

értékelést készítettünk a projekt eredményeirõl, melyet most teszünk közzé.



A megvalósítók csapata:

Székely Nándor, Végi József, Remsei Ferenc, Szajki László,

Novákné Szilas Szilvia, Cseh Andrea; ülnek Gönczöl László Béla, 

Albrecht László, Marton Melinda Erzsébet, Vigh Ferenc Lajos, 

Bódis Attila, Kissné Bocskay Zsuzsanna.



Villamosipar és elektronika ágazat

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzés-
ben az elsõ négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolya-
mos szakképzésben az elsõ évfolyamra, elõírt tartalom) intézményünk esetében a
XI. Villamosipar és elektronika ágazat alábbi szakképesítésére vonatkozik.

54 523 02 Elektronikai technikus

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint
– az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításá-

nak eljárásrendjérõl szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,



– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– az 54 523 02 Elektronikai technikus szakképesítés szakmai és vizsgaköve-
telményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.

A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma:  54 523 02

A szakképesítés megnevezése: Elektronikai technikus

A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika

Iskolai rendszerû szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idõ aránya: 40%

Gyakorlati képzési idõ aránya: 60%

Az iskolai rendszerû képzésben az összefüggõ szakmai gyakorlat idõtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követõen: 70 óra,

a 10. évfolyamot követõen: 105 óra, 

a 11. évfolyamot követõen: 140 óra; 

2 évfolyamos képzés esetén az elsõ szakképzési évfolyamot követõen  160 óra.

A szakképzésbe történõ belépés feltételei

Iskolai elõképzettség: érettségi vizsga

Bemeneti kompetenciák: -

Szakmai elõképzettség: -

Elõírt gyakorlat: -

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: -



A szakképzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
elõírásainak megfelelõ végzettséggel rendelkezõ pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.

Tárgyi feltételek

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felso-
rolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza, melynek
nincsenek további részletei.



A szakképesítés óraterve nappali rendszerû oktatásra

A szakközépiskolai képzésben a két-évfolyamos képzés második évfolyamának
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfo-
lyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rend-
szerével, órakeretével. A két-évfolyamos képzés elsõ szakképzési évfolyamának
(1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes óra-
kerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó
ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával.

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelõen – a nappali rendszerû oktatásra megha-
tározott tanulói éves kötelezõ szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább
90%-át lefedi.

Az idõkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképzõ
iskola szakmai programjában kell rendelkezni.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott
elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idõ során kell teljesülnie.



A rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésének 
tapasztalatai

1. A szakközépiskolai képzésben az elektrotechnika-elektronika orientációs

képzés szakmai tartalmi kerete megváltozott. Új modulrendszer szerint

szervezõdnek a tartalmi elemek. Az új modulrendszerben a modulokon belüli tan-

anyagegységek konkrét tantárgyként jelennek meg. A tananyagegységeken belüli

tananyagelemek az egyes szakmai tantárgyak témaköreit jelölik ki. Ezzel tapasz-

talataink szerint egyszerûsödik és átláthatóbbá válik a korábban bonyolult és ne-

hezen kezelhetõ struktúra. 

2. Az átstrukturált tananyag összetételében, tartalmában csak kis mértékben

változott, ezért a megváltozott képzésre történõ átállás nem okoz komolyabb ne-

hézségeket a tananyag elméletének és gyakorlatának oktatásában. A feltételrend-

szer intézményünkben teljes mértékben biztosított. Meglévõ oktatási eszközeink,

szemléltetõ eszközeink, technikai felszereltségünk, mûszerezettségünk, informa-

tikai eszközparkunk megfelel az oktatás tárgyi feltételeinek.  

3. Az intézmény alapdokumentumaiban (elsõ lépésben), pedagógiai progra-

munkban rögzítettük az átalakított képzéshez szükséges módosításokat, beépítet-

tük a szakmai kerettantervet. A projekt elõre haladtával, az elsõ év tapasztalatai

alapján elvégeztük a szükséges további módosításokat is.

4. A projekt résztvevõiként szereplõ szaktanárok, a szakmai kerettanterv mo-

duljait, tananyagegységeit tanulmányozták. Felosztottuk az egyes tananyageleme-

ket témakörök szerinti bontásban a résztvevõk között szakterületük szerint.

5. A projekt résztvevõi részletesen kidolgozták a feladatként kapott témakörök,

tantárgyak oktatási tematikáját. Kidolgozásra kerültek a tanmenetek, az oktatás-

hoz rendelt eszközökkel, módszertannal, a fejlesztendõ kompetenciákkal, tevé-

kenységformákkal.



6. A kompetencia alapú képzést nem csak a szakmai kompetenciák fejlesztése-

ként értelmeztük, a tanmenetekben szerepet kapott az alapkompetenciák fejlesz-

tési lehetõsége is. A szakmai órákon is foglalkozunk a számolási készség,

írás-olvasási készség, kommunikációs készségek fejlesztésével is. Ez a módszertan

fontos részét képezi.

7. Az összeállított dokumentáció kidolgozása során elsõdleges szempont volt a

modern oktatási eszközök és technológiák alkalmazása az oktatásban, lehetõség

szerint reformpedagógiai módszerek adaptálásával, projektfeladatok, csoport-

munka és az informatikai kommunikációs technológiák minél szélesebb körû fel-

használása.

8. A bevezetett új módszereink lényege, hogy a tanuló már az elméleti ismere-

tek megtanításával egy idõben lássa azok fizikai megvalósulását, és gyakorlati

értelmét. Egy felírt képletnél több marad a tudatában, ha látja azok hatását. (Egy

mágneses hatást leíró képletnél több marad a tudatában, hogy ha látja, hogy az

áram fokozatos csökkentésével, az elektromágnes „elejti” a kulcscsomót. Utána,

persze le kell vezetni, hogy miért.) A kombinációs hálózat függvényei jobban

érthetõek, ha azokhoz valódi, vagy elképzelt feltételek rendelõdnek. A szekven-

ciális hálózatok tanulását is „feldobja” egy forgalomirányító jelzõlámpa megter-

vezése. Ezután még nagyobb kihívást jelent ezt PLC-vel, vagy mikrovezérlõvel

megvalósítani.

9. Munkánk során felhasználtuk a projekt idõtartama alatt végzett szakmai

egyeztetések, tapasztalatszerzõ látogatások és oktatás és a projektmegbeszélése-

ken végzett szakmai konzultációk tapasztalatait is.

10. A 2013/2014-es tanévben szakmai képzésünket az elektronikai területen

már az elkészült oktatási rendszer alapján kezdtük meg. A tanév során a tesztelés-

sel párhuzamosan, tapasztalataink alapján folyamatosan fejlesztettük tovább, fi-

nomítottuk a rendszer elemeit.



11. A pályázat résztvevõi bemutató foglalkozásokat tartottak, ezek segítették

a szakmai munkát a projekten belül. A foglalkozások után szakmai egyeztetése-

ket, tapasztalatcseréket tartottunk, melyek eredményeit beépítettük a rendsze-

rünkbe.

12. Fontos tapasztalat, hogy a tantárgyak közötti alá és fölérendeltségi szintek-

nek megfelelõ tantárgyi struktúrákat kell létrehoznunk. Az alapozó tárgyak egymás

mellé rendelt oktatása idõben meg kell, hogy elõzzék a ráépülõ tárgyakét. Ez a hie-

rarchia a kerettantervben nem jelenik meg, viszont alkalmazása nagymértékben

meghatározza az oktatás hatékonyságát. Ezt az egyes tananyagok tömbösítésével,

idõbeni eltolásával – pl. megelõzõ félévben alapozó tananyagrészek (mûszaki is-

meretek, elektrotechnika, anyagismeret, mûszaki rajz), követõ félévben ráépülõ

tananyagok (analóg/digitális elektronikai áramkörök, mechatronika, számítógép

alkalmazása) oktatásával – kell megvalósítani. Erre a szisztémára épülõ, kompa-

tibilis tantárgyfelosztás a rendszer mûködése szempontjából rendkívül fontos

elem. 

13. A kerettantervben egy adott tantárgyon belüli témakörökre elõírt idõkeret

szûkösségét minden esetben a tantárgyon vagy modulon belüli anyagrészek át-

strukturálásával igyekeztünk kiküszöbölni. Erre lehetõség van a tantárgyak tar-

talmi elemi közötti átfedések miatt is.

14. Az egyes tantárgyak közötti külsõ koncentráció alkalmazása, a tantárgyak

oktatásakor, az elkövetkezõ években kialakuló gyakorlat és rutin során tovább kell,

hogy fejlõdjön, erõsödjön. Fejlesztése a jövõ fontos feladata lesz.

15. Az analóg és a digitális elektronikában, illetve az alkalmazott számítástech-

nikában, méréstechnikában a szakközépiskola utolsó éveiben, illetve a más szak-

irányból érkezetteknek a 13. évben, megtanítjuk a szakmához szükséges

alapismereteket. Itt új, korszerû eszközöket használunk, a digitális táblát, a szimu-

lációs szoftvereket, a kísérleti panelen összerakott elektronikai kapcsolás



legkorszerûbb mérését biztosító mûszereket (pl., NI ELVIS II), digitális oszcillosz-

kópokat. A mérésekhez és a dokumentációk elkészítéséhez hordozható számító-

gépeket használunk.

16. Az utolsó évben, az iparban alkalmazott programozható logikai vezérlõk

(PLC) több típusán, egy emulációs eszköz (VEEP), és szoftver segítségével valós

feladatokon gyakorolhatnak tanulóink. Tananyagunkban szerepel a mikroelektro-

nika csodája, a mikrovezérlõ is, melynek oktatásához, így a központi tantervben

szereplõ PIC mikrovezérlõ oktatásához is minden eszközünk adott.

17. A szakképzési folyamat egyik alappillére a gyakorlatok oktatása. A megnövelt

idõtartamú összevont gyakorlatok és kihelyezett nyári gyakorlatok tervezése és

szervezése, anyag, eszközigényének biztosítása nem könnyû feladat. Továbbra is

dolgozunk saját gyakorlati bázisunk fejlesztésén és a külsõ vállalkozások, ipari

szereplõk bevonásán, együttmûködési szerzõdések kialakításán.



A rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetésének hatásai 
az elektronikai ágazat képzésében

Az elõrehozott szakképzéssel a 8. tanévben történt pályaválasztásuk után a ta-

nulók 4 év alatt, az elektronikai szakmacsoportban – a villamos ipar és elektronika

ágazatban – olyan szakmai képzést kapnak, amellyel a sikeres szakmai érettségi

vizsga után közvetlenül munkavégzésre alkalmas szakképesítést szerezhetnek. 

Rendkívül pozitív változás ez, hiszen a korábbi rendszerben a szakközépiskolai

tanulmányok csak orientációs jellegûek voltak, kimeneti oldalon az érettségi vizs-

gával. Az új rendszerben 4 év alatt a technikusi képzés 1. évfolyamának megfelel-

tetett szakmai ismereteket is megszerzik, így lehetõvé válik számukra, hogy 1 évvel

hamarabb (4+1 év) technikusi oklevelet szerezzenek az adott képzési területen.

Egy év további tanulást követõen a tanulók olyan technikusi szintû végzettség-

hez jutnak, ami az elektrotechnikai szakot tekintve 19-20 évesen egy keresett

munka lehetõségét kínálja. Ez mindenképpen, a ma oly hiányolt motivációt jelent-

heti, a mielõbbi pénzkereseti lehetõség irányába.

Akik az általános iskola végén más irányt választottak, azoknak is van

lehetõségük az érettségi után 1 év alatt pótolni az elektronikai szakközépiskolások

4 év alatt megszerzett szakmai ismereteit, és ezután közösen, az elõrehozott szak-

képzésben résztvevõkkel elvégezni a technikusi bizonyítvány megszerzéséhez

szükséges utolsó 1 évet.



Közismereti összefoglaló

A pályázatban szereplõ közismereti tantárgyak egytõl egyig beilleszthetõek abba

a rendszerbe, amelyet a szakképzés legújabb módozata igényel. A megújulás jegy-

ében végzett konstruktív munka eredményeképpen egy rendkívül összeszedett, a

lehetõségekhez képest specializált tananyaggal találkozhatnak majd a tanulók,

amelynek használatakor, a szakma elvárásainak megfelelõen a gyakorlati életbõl

merített példákkal szembesülnek, ezzel is megkönnyítve az ismeretek elsajátítha-

tóságát. A program során a benne dolgozó tanárok továbbképzéseken, szakmai esz-

mecseréken, bemutató órákon vettek részt, hogy kellõ felkészültséggel, és

rálátással végezzék munkájukat.

Az újonnan beépített tananyagok kiválóan alkalmazkodnak a szakmai követel-

mények kiegészítõjeként az ismeretanyagba, de ugyanakkor, mint alapmûveltségi

területek, az érettségihez való jutást tûzik ki célul.

A pályázatban való részvétel során, kivétel nélkül nagyon fontosnak tartották,

hogy betekinthettek a kollégák munkájába, és a szakmai beszélgetések, a közös

programok alatt még szorosabbá váltak a munkakapcsolatok.

Magyar nyelv és irodalom
(Cseh Andrea)

Bár a magyar nyelv és irodalom, mint tantárgy távol áll a szakképzésen oktatott

szakmai tárgyaktól, mégis számos ponton összekapcsolható a két terület. A pályá-

zat során ezeket a lehetõségeket kerestem, próbáltam ki a tanításban. A kulcskom-

petenciák fejlesztése a magyar nyelv és irodalom oktatásának egyik sarkalatos

pontja. Az anyanyelvi kommunikáció, a kezdeményezõképesség, a digitális kom-

petencia, a hatékony, önálló tanulás, a szociális és állampolgári kompetencia fej-

lesztése, fejlettsége az élet bármely területén meghatározó, döntõ jelentõségû. Ezek

elsajátítása az oktatott szakmai tárgyak, gyakorlati tevékenységek során is nagyon

fontos. 

A tanév során közvetlen kapcsolódási pontokat is kerestem, találtam a két te-

rület között. Magyar nyelvbõl a szövegértés, szövegalkotás fejlesztéséhez gyak-



rabban használtunk szakmai tárgyú szövegeket, témákat. A stílusrétegek elem-

zésénél a szakképzés anyagából válogatott tudományos-ismeretterjesztõ szöve-

gekkel dolgoztunk, a helyesírás fejlesztése során kiemelten figyeltem a

szakszókincs és az idegen szavak írására. Az utóbbiból tartottam a bemutató órá-

mat is. Irodalomból az irodalomtörténeti bevezetések során nagyobb hangsúlyt

kapott az adott kor tudományos, technikai vizsgálata, kiemelkedõ alakjainak

munkássága.

Humán szakosként, az esztétikai-mûvészeti tudatosság és kifejezõképesség

fejlesztését kiemelten fontosnak tartom. Szépirodalmi szövegek olvasásán, elem-

zésén keresztül olyan erkölcsi tartalmakat, esztétikai értékeket próbálunk fel-

tárni, megfogalmazni, amelyek a személyiség pozitív irányú fejlõdõséhez

elengedhetetlenek. A gondosan kiválasztott irodalmi alkotások megismerése nyi-

tottabbá, elfogadóbbá tesz bennünket. Formálja ízlésünket, megtanít különbséget



tenni értékes és értéktelen között. Ezek a területek az egész személyiségre kihat-

nak, befolyásolják a szakmai munka minõségét is. Meggyõzõdésem, hogy az ön-

állóan szerzett ismeret, a felfedezés örömébõl fakadó tudás sokkal maradandóbb,

hasznosabb. Változatos, hatékonyan mûködõ módszerek alkalmazásával próbál-

tam segíteni a tanulók munkáját, tudásszerzését, mivel gyakran csak a tanórákon

elsajátított ismeretekbõl táplálkoznak, a tanórákon elvégzett feladatok segítsé-

gével fejlõdnek.

Matematika-fizika
(Marton Melinda Erzsébet)

A Soter-Line Oktatási, Továbbképzõ és Szolgáltató Kft- által szervezett 30 órás

továbbképzést mindenkinek csak ajánlani tudom. A Prezentációs technikák peda-

gógusok részére: bemutatók készítése, kép- és video szerkesztés címmel meghir-



detett tanfolyam elsõ része a kommunikáció, a hallgatósággal való kapcsolattartás

aranyszabályait rendszerezte. A második rész a PowerPoint-bemutatók szerkesz-

téséhez adott gyakorlati útmutatót mellékelve rengeteg programot, trükköt, már

elkészített bemutatót. A képzés azzal zárult, hogy egy ott helyben elkészített PP-

vetítést rajzokkal, kérdésekkel, a hallgatóság megmozgatásával elõ is kellett ad-

nunk.

Miért érdemes megnézni a kollégáid óráit? Elõször is azért, mert tanítás közben

csak javarészt magadat hallgatod, s így nem látsz új módszereket, trükköket. Kissné

Bocskai Zsuzsa kolléganõm történelem óráján láttam olyan gyerekmozgató, cso-

portosító ötleteket, melyeket matek órán is alkalmazhatok. Cseh Andrea magyar

óráján megfigyelhettem az általam tanított osztályt más szituációban. Megtapasz-

talhattam, hogy a nálam gyengébb diákok is ügyesek tudnak lenni. Örömmel fedez-

tem fel, hogy a történelem is egy logikus tantárgy, s jó pedagógussal ezt a

vezérfonalat a diákok is fel tudják venni. S miért érdemes neked is bemutató órát

tartani? Elsõsorban a nebulók miatt. Lelkesedéssel töltött el, milyen

együttmûködõek és támogatóak voltak idegenek elõtt is. A tannév végi ismétlésen

szépen visszaköszöntek a tanított ismeretek. A kísérletek lekötötték õket. Az in-

ternet kinyitja a terem ajtaját, még azt is megmutatja, mi a kapcsolat a szappan-

hártya és a minimális úthálózat között. De megérte a humánszakos kollégák miatt

is, akik kíváncsiságát fel tudta kelteni a fizika.

Történelem és állampolgári ismeretek
(Kissné Bocskay Zsuzsanna)

Túl a történelem érettségi kötelezõ teljesítésén a középiskolai történelmi tanul-

mányoknak jelentõs szerepük van a tanulói személyiség fejlõdésében. Fontos a tör-

ténelmi eseményekben részt vevõ egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek

megismerése, az ezek mögött húzódó motívumok, szándékok és élethelyzetek fel-

ismerése és megértése, a résztvevõk felelõsségének belátása.

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fõ feladata értékek közvetítése.

Cél a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés a környezet és a ter-

mészet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. A törté-



nelmi, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei alapokat kínál-

nak annak megértéséhez, hogy miként mûködik a társadalom, az állam és a gaz-

daság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. A tantárgy a kapcsolódási

pontokkal bõvítve illeszkedik a szakmai képzéshez, elõsegíti a képzés eredmé-

nyességét.

A tantárgy ilyen mértékû kiterjesztése bizonyos tematikus egységeknél

lehetõséget ad a kritikai gondolkodás, a logika fejlesztésére, az ok-okozati össze-

függések értelmezésére. A saját életpálya, a szakmai tudatosság erõsítéséhez

hatásos példákat, mintákat találunk az emberiség, hazánk történeti vizsgálatá-

nál.



A pályázati lehetõségünk ehhez a munkához nyújtott keretet! A szakmai kép-

zésben részt vevõ tanulók gyakorlatiasságát, tényszerûségét, a ”kézzel fogható” is-

meretek szeretetét hasznosítva.

A közismereti munkacsoport tagjaként legfontosabb feladatomnak tekintem a

tanulók fejlõdését, sikeres szakmai képzésüket biztosító, hatékony tanítás-tanu-

lástechnikát támogató módszertani gyakorlatok alkalmazását.

A 9. f villamosipar, elektronika ágazati osztályban tartott bemutató órával is ezt

kívántam alátámasztani.

Téma „A római civilizáció jellemzõi” volt. A tananyag sajátosságai lehetõséget

nyújtottak az információgyûjtéshez, a tájékozódási készség, a megfigyelési, anali-

zálási képesség fejlesztéséhez. Meghatározott megfigyelési szempontok alapján „a

római élet” vizualizálása is megtörtént. Milyen lehetett ott élni? Hol éltél volna szí-

vesen? Milyen foglalkozást választottál volna? Természetesen az indoklás, a rea-

lizálás sem maradt el. Az érdeklõdés felkeltése után csoportmunkában dolgoztuk

fel a témát.

A csoportmunka a tanulóim önállóságát és az egymás közötti munkameg-

osztást segíti. A tanulóknak tehát – bizonyos határok között – maguknak kell

dönteniük abban, hogy a tananyagot milyen megközelítésbõl és milyen mód-

szerrel dolgozzák fel. A csoportmunka során az egyes tanulók nem pontosan

ugyanazt csinálják, és így nem is pontosan ugyanazt tanulják. Az a tény, hogy

a gyerekek maguk szervezik csoporton belül a munkát, lehetõvé teszi a képes-

ségek, az érdeklõdés, a személyiségvonások, a megelõzõ tudás, a kulturális hát-

tér, az egyéni fejlõdési ütem terén megmutatkozó különbségek figyelembe

vételét.

Az élet egyre több területén válik nélkülözhetetlenné az együttmûködés, a ko-

operálás, az iskola világában sem szerencsés atomizálni a tanulókat. Valójában

a munka világában sem csak az, az érdekes, hogy mit tudunk, hanem hogy má-

sokkal együtt mit tudunk kihozni magunkból. Az iskolában, a közismereti órákon,

a történelem órán megszerzett tudást a szakmai képzésben, a gyakorlati órákon,

a munkagyakorlatokon csoporthelyzetben kell alkalmazniuk a tanulóknak.

Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az iskola felkészít-e az ilyen helyze-

tekre.



Német nyelv
(Novákné Szilas Szilvia)

A 12. évfolyam végére minden diáknak B1 szintû nyelvtudást kell szereznie, fo-

lyamatosan fejlesztett szókinccsel. Széles skálán mozgó, de ismert témákról kell

tudnia szóban és írásban információt cserélnie, hosszabb szövegeket megértenie

és létrehoznia.

Fontos, hogy az idegen nyelvû tananyag felölelje a más tantárgyaknál tanult tar-

talmakat, de a középiskolai évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már szakmai tan-

anyag feldolgozását is lehetõvé teszi. Fontos, hogy az elõzõ évekhez hasonlóan

segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatá-

sok.



A legfontosabb cél természetesen az érettségi megszerzése. Ennek érdekében a

négy év során spirális rendszerben fejlesztjük, bõvítjük a tananyagot, olyan speci-

ális kiegészítésekkel, melyek mind a hétköznapi- általános, mind a szakmai nyelv

szerves részei.

Állandó elem a nyelvoktatásban a stabil nyelvi rendszer felépítése, de a legna-

gyobb hangsúly továbbra is a jelentésen, a kontextuson és a kommunikáción van.

Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelv-

helyesség között.

A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez el-

engedhetetlen nyelvtanulási stratégiák hatékony alkalmazását.

A technikus évfolyamon egyértelmûen hátrányban lesz az, aki nem ilyen kép-

zésben vesz részt, hiszen a 13. évfolyam nyelvi képzés nélkül zajlik.

A 14. évfolyamon az eddig tanultak rövid felidézése után, a szakmai nyelvi kom-

munikáción van a hangsúly. Fontos, hogy a diák, a majdani munkavállaló már a pá-

lyázat, a bemutatkozás során fogadni és visszajelezni tudja az idegen nyelvi

információt. Ezzel a képzéssel ezt segítjük elõ. 

A bemutató óra során egy nyelvi elõkészítõs csoporttal dolgoztam. Az óra anyaga

a zu+infinitiv szerkezet volt. Ezt a viszonylag nehéz nyelvtani anyagot egy csoport-

munkával feldolgozott feladattal gyakoroltuk, melynek értelmében össze -

gyûjtöttük, mivel kell számolnia annak, aki vállalkozóként, aki alkalmazottként

dolgozik, illetve még egyetemre, fõiskolára jár. A nyelvtan anyagot ráépítettük egy

céges pályázat témájára. Ehhez kapcsolódott a házi feladat is, mely összefogja eze-

ket az órákat.

Ezután a brauchen ige használatának gyakorlása következett, illetve a szituációs

játék, mely során, ha egy céget alapítanánk, mire lenne, illetve nem lenne szüksé-

günk. A tanóra hatékony volt és a tanulók éltek a csoportos illetve páros munka

lehetõségével.



Biológia – Testnevelés
(Gönczöl László Béla)

A tananyagfejlesztés során lehetõség nyílt arra, hogy megismerkedjünk a leg-

modernebb módszerekkel és az oktatás során ezek bevezetésre kerüljenek. Alkal-

mazkodni kell a megváltozott generációs sajátosságokhoz, korosztályos

problémákhoz. A kidolgozott tananyaggal szeretnénk választ adni a modern világ

kihívásaira. A statikus, monoton tudásátadás ideje lejárt, a technikai fejlõdést hasz-

nosítani kell az oktatásban is. A szakemberek szerint ”Z” generációnak nevezett

gyerekek figyelme szétszórtabb, az információkhoz gyorsabban szeretnének hoz-

zájutni. Nekünk, tanároknak ezekhez a körülményekhez alkalmazkodnunk kell a

hatékony munkavégzés érdekében. A továbbképzéseken szerzett tapasztalat azt

mutatja, hogy központilag is igyekeznek a változásoknak megfelelni. a bevezetésre

kerülõ tananyagok igyekeznek a gyerekek figyelmét felkelteni, és minél hosszabb

ideig fenntartani.



Biológia tantárgyból szorgalmazni szeretnénk a vizuális képzési formát, az in-

formatikai eszközök használatát, az internetrõl beszerezhetõ friss, figyelemfelkeltõ

információk felhasználását, és ennek beépítését az oktatásba. Az önállóságra ne-

velés egyik hatékony eszköze lehet az egyénre szabott feladat, de rendkívül haté-

konynak bizonyul a csoportmunka is. A képességeknek megfelelõ

differenciálásnak talán ez a leghatékonyabb eszköze.

Testnevelés tantárgyban bevezetésre kerülnek a legmodernebb mérési módsze-

rek, amelynek bevezetése teljesen megfelel a korosztályos elvárásoknak. A tanme-

netbe történõ beépítés új távlatokat nyithat. A modern audiovizuális-, és

mérõeszközök használata talán fokozza a mozgás iránti figyelmet is, amivel elér-

hetjük a napi szinten végzett rendszeresen testmozgást.

A bemutató tanórán ennek lehetõségeit igyekeztem megmutatni. Ennek rend-

szeres alkalmazása, és félévenkénti mérése talán a személyiségfejlõdésre is komoly

hatással lehet. Fejleszti a ritmusérzéket, a figyelmet, a kitartást, az egymásra fi-

gyelést, és ezek hatalmas segítséget nyújthatnak a manapság eltorzult, de ugyan-

akkor kívánatos helyes önértékeléshez.




