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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.



Informatika 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
XIII. informatika ágazat alábbi szakképesítéseire vonatkozik.

54 481 01 CAD-CAM informatikus, valamint
54 481 04 Informatikai rendszergazda

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 54 481 01 CAD-CAM informatikus, valamint 54 481 04 Informatikai rend-
szergazda szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmé nyeit tartalmazó 27/2012.
(VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.

A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01

A szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04

A szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszergazda

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika

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: nincsenek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek



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, melyhez to-

vábbi ajánlás a Számítógépterem, Internetkapcsolattal.



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

órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra

jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszá-

mával.

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, hatásai az informatika ágazati képzésében

1. Iskolánk a pályázat keretében a rövidebb idejû szakképzés bevezetésére

vállalkozott. Ez a képzési forma 5 év alatt teszi elérhetõvé a diákok számára a

szakmai végzettség megszerzését, vagyis a korábbi megoldáshoz képest 1 évvel

rövidebb idõ lesz szükséges a szakmai bizonyítvány eléréséhez. Ez a jelentõs

idõ különbség már önmagában javítja a fiatalok elhelyezkedési esélyeit, de az

még inkább segít az álláskeresésben, hogy a képzés során már a kezdetektõl a

választott szakmájuknak megfelelõen tanulnak, így adott számukra a

lehetõség, hogy a szakterületet horizontális és vertikális irányban egyaránt

megismerhessék és így olyan szakmai rálátással rendelkezzenek, amely külö-

nösen az informatika területén jól megalapozza a késõbbi tevékenységüket és

hozzáállásukat.

2. A szakma felé orientálás nyomán ezek a diákok tehát olyan szintû szakmai

ismereteket sajátíthatnak el, amelyek a korábbi képzési formáknál kevésbé vol-

tak elérhetõek. Ott, bár sok esetben a szakmai irányultságú osztályokba járók

már korábban is tanultak specifikus ismereteket a szakmacsoportos képzésben,

mégis csak a középiskola elvégzése után kezdõdött igazán a szakmai felkészítés.

Nyilván korábban is tanultak a fiatalok szakmai alapozó ismereteket a középis-

kola 4. (vagy nyelvi elõkészítõ esetén az 5.) évében, de jóval szerényebb mérték-

ben, kevés órában, kevésbé célirányosan, mint az új elképzelés szerint. Most

viszont a 9. osztálytól kezdve tudatosan készülhetnek egy magasan kvalifikált

szakmára, kellõ támogatással. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ez még nevelési

szempontból is hasznos, hiszen elõsegíti a nemes értelemben vett hivatástudat

kialakulását. Az is elõny, hogy van ideje megszilárdulni, beérni ezeknek az isme-

reteknek.

3. Természeten, mint minden új dolog bevezetése, ez is kisebb-nagyobb, de több-

nyire csak átmeneti nehézségekkel jár. Az alábbiakban összefoglaljuk az ágazati



szakképzésben az informatika munkacsoport tagjai által oktatott tantárgyakra vo-

natkozó tapasztalatainkat, meglátásainkat.

Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy 

(elmélet és gyakorlat)

Bódis Attila, Albrecht László

1. A szakképzési kerettantervek ágazatokra vonatkoznak, vagyis az adott ága-

zaton belül bármely szakmát tanuló diák azonos ismeretkörökkel találkozik a kép-

zés elsõ szakaszában. Az adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy elméleti és

gyakorlati témakörei elég mélyrehatóak, igaz, jelentõs óraszám is tartozik hozzá-

juk. Megfontolásra javasoljuk, hogy néhány olyan témakör kisebb súllyal szere-

peljen, ami ugyan egy szoftverfejlesztõ számára szükséges és hasznos tartalommal

bír, de egy informatikai rendszergazda vagy CAD-CAM informatikusnál soknak

tûnik. Néhány konkrét példa a teljesség igénye nélkül: OOP, UML, rekurzió. Az

esetleg így felszabaduló óraszámot több gyakorlásra, ismétlésre illetve a diákok

által nagyrészt kevésbé ismert és így komolyabb odafigyelést igénylõ web-prog-

ramozás témakörre lehetne fordítani. Kétségkívül a széleskörû és alapos ismere-

tek nagyon sok elõnnyel járnak, de elõfordulhat, hogy „aki sokat markol, a végén

keveset kap”.

2. Hasznos, ha a vizsgakövetelmények feladatokban történõ kidolgozás az

érintett szakmákra vonatkozó mintákban mielõbb rendelkezésre áll. A feladat-

típusok, a súlyozás, az értékelési szempontok és a teljes vizsgamenet ismereté-

ben hatékonyabb és teljesebb felkészítést tudunk nyújtani a diákoknak, akik így

jó eséllyel indulhatnak el a szakmai vizsga irányába. Itt tapasztalunk némi le-

maradást.

3. Azon diákok számára, akik a 13. évfolyamban lépnek be ebbe a képzésbe,

rendkívül nehéz az adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy ismeretanyagát meg-

tanulni. Ez valószínûleg azért van így, mert nekik egy tanév alatt kell elsajátítani



azt az ismerethalmazt, amire az ágazati képzést a középiskolai 9. évfolyamban

kezdõknek több év áll rendelkezésükre. A helyzet megoldásában sajnos a viszony-

lag magas óraszám sem segít, hiszen ezek a tanulók sem terhelhetõek egy határon

túl, ha szellemileg elfáradnak, nehéz elõbbre jutni a tananyagban, még ha minden

egyéb feltétel rendelkezésre is áll. A komplex ismeretek feldolgozására, mélysé-

gében való megértésére pedig nyugodt periódusokra is szükség van. A 60 perces

gyakorlati órák hatékonyságát szintén ebbõl az okból kifolyólag nem mindig

egyszerû megtartani.

4. Feltételezhetõ azonban, hogy a késõbbiek során az ágazati képzést már a

középiskolába lépéssel megkezdõ diákok jóval komolyabb szakmai ismere-

tekre tesznek szert az alapozó szakaszban, majd pedig a további tananyagot

erre építve már egyre kisebb jelentõségû lesz az itt említett 13. évfolyam prob-

lémája.

Hálózati ismeretek elmélet és 

Hálózati ismeretek és eszközök gyakorlat

Vigh Ferenc Lajos

1. A kerettanterv alapján elkészített tanmenetünkben igyekeztünk a témakö-

röket a súlyuknak, fontosságuknak és a diákok elõzetes ismereteinek függvé-

nyében a megfelelõ óraszámmal ellátni. Ez néhány módosítás után az elméleti

órák tanmeneteiben látható megoldással jól használhatónak is bizonyult. A gya-

korlati órák témaköreinek elosztása viszont folyamatos módosítást indukált

mind a tanmeneteket, mind a módszereket illetõen, tehát valóban egy

mûhelymunka jellegû hozzáállásra volt szükség a tevékenység megfelelõ elvég-

zéséhez. Mindez erõsítette a diákokkal való interakciót és a kollégák közötti

együttmûködést is.

2. A fent már említett, a tananyag bonyolultságából és a gyakorlatok hosszából

adódó, a diákoknál megmutatkozó figyelem és befogadási képesség gyengülés itt



is elõfordult. Változatos feladatokkal, érdekes példákkal és a figyelem más mód-

szerekkel való fenntartásával ez ellensúlyozható, de a ritmusváltások mindenkép-

pen szükségesek.

3. A hálózati ismeretek esetén a fent már említett elõismeret-hiányból adódó

problémák szintén jellemzõek, ami érthetõ is, mert akár az általános iskolai, akár

a középiskolai közismereti informatikai tanulmányok csak kismértékben érintik

ezt a területet. A szakmai képzésben viszont olyan mélységben ismerik meg a gye-

rekek a témakört, ami részükrõl az informatikához való jelentõsen különbözõ hoz-

záállást tesz szükségessé. Itt tapasztalható némi nehézség a nem csupán

informatikai irányú képzések diákjai körében, de ez a késõbbiekben kiforró mód-

szertár segítségével leküzdhetõvé válik.



4. A kollégák visszajelzései alapján a projektben való részvételük érdekes

és kihívást jelentõ feladat volt számukra. Komoly odafigyelést és következe-

tes szakmai munkát követelt meg. A képzési formát kedvezõen fogadták és

bevezetéséhez támogatóan álltak hozzá. A kapcsolódó bemutató órák jól

szemléltették a megoldáshoz kapcsolódó oktatási gyakorlatot. Ez ugyanakkor

még a kollégák közötti együttmûködést is segítette, hiszen jobban beleláthat-

tak a teljesen eltérõ területen dolgozók munkájába is. A munkacsoport illetve

a teljes, a projektben részt vevõ oktatói közösség megbeszélései, valamint a

partneri találkozók igen hasznosak voltak és jelentõsen segítették az elõre

haladást.

5. A tanmeneteink még további pontosításra szorulnak, amit a tapasztalatok

függvényében valósíthatunk meg. Teljes rálátással és az ezt támogató ismere-

tekkel akkor fogunk rendelkezni, ha a 9. évfolyamtól egészen a szakmai vizsgáig

tartó folyamaton végighaladunk. A partnerekkel folytatott, illetve az intézmé-

nyen belüli konzultációk segítségével további információgyûjtésre nyílik

lehetõségünk, mely a késõbbi munkát jelentõsen tudja támogatni. A tárgyi tan-

menetek így az eddigiekhez hasonlóan folyamatosan alakulni, finomodni fog-

nak, csakúgy, mint az alkalmazott oktatási módszertár. A munka során

elkészülõ feladatgyûjtemények, kialakuló jó gyakorlatok pedig hosszú távon ké-

pesek megadni a képzési forma gerincét. Mindezek nyomán a fõ cél szem elõtt

tartásával elérhetõ, hogy jól képzett, magabiztos, szakmáját szeretõ, tudását

korszerûsíteni és fejleszteni képes szakembereket biztosítsunk a

munkaerõpiac szereplõi számára.



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 különbsé-



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

kihatnak, befolyásolják a szakmai munka minõségét is. Meggyõzõdésem, hogy az

önállóan szerzett ismeret, a felfedezés örömébõl fakadó tudás sokkal maradan-

dóbb, hasznosabb. Változatos, hatékonyan mûködõ módszerek alkalmazásával

próbáltam segíteni a tanulók munkáját, tudásszerzését, mivel gyakran csak a ta-

nórákon elsajátított ismeretekbõl táplálkoznak, a tanórákon elvégzett feladatok

segítségével 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 munkamegosztást

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

abban, hogy a tananyagot milyen megközelítésbõl és milyen módszerrel 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 képességek, az érdeklõdés, a személyi-

ségvonások, a megelõzõ tudás, a kulturális háttér, 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

összegyûjtöttük, mivel kell számolnia annak, aki vállalkozóként, aki alkalmazott-

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

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

ezeket 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.




