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"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson 

bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen 

megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

/Szent-Györgyi Albert/ 
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3 A tagintézmény vezetésére vonatkozó program 

Az intézmény megnevezése: Veszprémi SzC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma, 

8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. a Veszprémi Szakképzési Centrum (8200 Veszprém, Eötvös 

Károly u. 1.) tagintézménye. 

Telephelyei: Veszprémi SzC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gagarin Utcai 

Telephelye, 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 9. a fiúkollégium, valamint   

Veszprémi SzC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma Bugyogóforrás Utcai 

Telephelye, 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 19. a leánykollégium. 

Alapítva: 2015. 07. 01. 

Fenntartó: Nemzetgazdasági Minisztérium 

3.1 Szakmai helyzetelemzés 

3.1.1 Az intézmény küldetésnyilatkozata 

A kihívásoknak való folyamatos megfelelés érdekében évről évre jelentős fejlesztésekkel 

biztosítjuk a korszerű középfokú képzést iskolánkban. 

Célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik a munkaerőpiacon keresettek. 

3.1.2 Elhelyezkedés, infrastruktúra 

A Veszprémi Szakképzési Centrum 2015 nyarán alakult meg. A Centrumhoz jelenleg 8 

intézmény tartozik. Egy-egy Tapolca-Diszelben, Ajkán, Balatonfűzfőn és további 5 

Veszprémben. Ezzel együtt a fenntartás a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került. 

A Centrum létrehozásának célja a szakképzési igényeknek való jobb megfelelés és az ipar, a 

szülők, diákok számára széles körű képzési kínálat biztosítása. 

Az intézmény Balatonfűzfő csendes, viszonylag zárt, a helyi gyár közelében lévő lakótelepi 

részén helyezkedik el. Maga a település mintegy 4300 lakosú kisváros a Balaton-felvidéken. A 

szakképzés Balatonfűzfőn kb. 80 éves múltra tekint vissza. Az Intézmény 1936-óta foglalkozik 

szakképzéssel. Többszöri átalakulás és fenntartóváltást követően jelenleg tagintézményként a 

Veszprémi SzC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma. 

Az iskola egy blokkban, de három külön épületben helyezkedik el. A főépületben az oktatási 

helyiségeken kívül az irodák, a könyvtár és az étterem is megtalálható. Külön álló épület szolgál 
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a villamosipari képzésre és egy további számítástechnika termeket és karbantartási helyiségeket 

tartalmaz. 

A tanulók létszámához igazodva 166 fős fiú és külön 36 fős leánykollégium biztosítja a 

távollakók elhelyezését az iskolától mintegy 200 méterre. Az épületek külső szigetelése, 

felújítása és ablakcseréje a fenntartó által biztosított forrásból folyamatban van. 

Az iskola híres technikai felszereltségéről. A 36 oktatási helyiségben 18 digitális tábla, további 

17 projektor, valamint kb. 250 számítógép szolgálja az oktatás céljait. Ezen belül a hordozható 

számítógépek száma meghaladja a százat. A szakmai képzésben felszerelt elektronika, gépész 

és informatikai tanműhelyek és egy kis tanbolt sarok is rendelkezésre áll. Az eszközök jelentős 

része jól használható, de az elmúlt évek fenntartó váltásai és egyéb tendenciák a források 

beszűküléséhez vezettek, így a fejlesztés korábbi lendülete érezhetően csökkent. A Centrum 

megalakulását követően a fejlesztések újraindultak. 

Az iskolához tartózó tornaterem és a kapcsolódó öltözők nem tudják a mindennapos testnevelés 

igényeit kielégíteni. Ez még a kialakított szükség tornaszoba bevonásával sem lehetséges. 

Az utóbbi években számot tevő kapcsolat alakult ki az Intézmény és a helyi civil szervezetek, 

a város intézményei között. A tanulók örömmel vesznek részt a Vágfalvi Ottó Művelődési 

Központ és más szervezetek rendezvényein, ezek lebonyolítását sok esetben – a közösségi 

szolgálat keretében – munkájukkal is segítik. 

3.1.3 Képzési formák, létszámok, szakmai munka 

Iskola rendszerű nappali képzésben 529, iskola rendszerű esti képzésben (felnőttoktatás) 70 

diák tanul. Ezeket a tanulókat 23 nappali és további 4 esti osztályba szervezve készülnek fel az 

érettségire, valamint a szakmai vizsgára. Az osztályok között kifutó jelleggel 1 gimnáziumi is 

található. Helyette az ágazati képzésben szakgimnáziumi osztály indul. A tanulók átlagos 

családokból érkeznek, kisebb arányban hátrányos helyzetűek. 

A képzések kínálatában érettségire és ágazatra felkészítő, érettségire épülő szakmai, és 8. 

évfolyam után kezdhető szakközépiskolai képzések is vannak. A szakmai területek közül az 

informatika, az épületgépészet, a villamosipar és elektronika, valamint a kereskedelem 

ágazatokban folyik a szakgimnáziumi képzés. A húzó ágazat ezek közül az informatika, de a 

többi képzés is keresett a munkaerőpiacon. 

Az iskola felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók közül a diszlexiás, diszgráfiás, 

diszkalkuliás tanulók integrált oktatását. Arányuk kb. 30 % a nappali rendszerben tanulókon 
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belül. Az intézmény valamennyi képzésére jelentkezhetnek ők is. Ez nagy felelősséget jelent és 

magasabb felkészültséget igényel a tanárok részéről. 

A nevelőtestület létszáma 75 fő beleértve a kollégiumban dolgozókat és az óraadókat is. A 10 

munkaközösségből az osztályfőnökink túl az egyik legerősebb az informatikai, amelyben 11 fő 

tevékenykedik. A munkaközösség a tanári együttműködés alapja, vezetője az intézmény 

vezetés és a pedagógus társak munkáját is támogatja, valamint részt vesz az önértékelésben. 

3.1.4 Szakközépiskolai képzés 

A szakközépiskolai képzésben a 9-11. évfolyamon szakmát szerezhetnek a diákok. Ez az 

Öveges iskolában négy OKJ szakmát jelent. Ezek a központifűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő (34 582 09), a villanyszerelő (34 522 04), az elektronikai műszerész 

(34 522 03) és a számítógépszerelő, karbantartó (34 523 02). Utóbbi kettő 2016 szeptemberétől 

új szakképesítés, így még vizsgatapasztalatok nem állnak rendelkezésre. A központifűtés-

szerelő tanulók 12-18 fő között végeznek évente, valamennyien sikeres vizsgát tesznek. A 

villanyszerelők létszáma is hasonló, de a vizsgaeredményeik elmaradnak az előző szakmáétól. 

A 9. évfolyamon a villanyszerelő ösztöndíjjal is támogatott, a 10-11. évfolyamon a 

központifűtés-szerelő is hasonlóan támogatott, de már csak kifutó rendszerben. Az 

iskolarendszerben a tanulók a szakmai vizsgát követően 2 év alatt érettségit szerezhetnek. Ezt 

jelenleg nem biztosítja az intézmény. 

3.1.5 Szakgimnáziumi képzés 

A szakgimnáziumi képzés ebben a tanévben indult el ezen a néven. Tartalmát tekintve az iskola 

fő területei ágazatok szerint az informatika, a villamosipar és elektronika, a kereskedelem, az 

épületgépészet. A tanulók ettől a tanévtől kezdve a szakmai tantárgyból is érettségit tesznek. 

Ez számukra kötelező. Az induló osztályok száma a 9. évfolyamon négy. A tanulók 

létszámában az informatika vezet. A képzésekben az SNI tanulók teljes integrációban 

kapcsolódnak be. 

A tanulók az érettségi vizsgán többségében sikeresen teljesítik a követelményeket. A kötelező 

ágazati érettségiről még nincsenek tapasztalatok, de hasonló eredmények várhatók. 

Az érettségit követően egy év alatt van lehetőség a technikusi szintű OKJ szakma 

megszerzésére. 
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3.1.6 Gimnáziumi képzés 

A 2000-ben indult gimnáziumi képzés utolsó osztálya végez ebben a tanévben. A képzés kifutó 

jellegű. Indulásakor a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók nevelésére és oktatására jött 

létre. Ez úttörő kezdeményezés volt az országban. Az igények növekedésével két osztály is 

indult 20-20 fővel. Ez a lokális integráció sikeresen illesztette be az iskolába és az életbe az ide 

érkező, korábban sok lelki sérülésen áteső fiatalokat. Többségük az évek során engedett 

bezárkózottságából és a képzés végén sikeres érettségit tett. Az eredményeik nem különböztek 

szignifikánsan a többi osztályétól. A törvényi változások és az oktatásban megvalósuló 

irányváltás következtében a képzés a korábbi sikerek ellenére ebben a tanévben megszűnik. 

Helyét a teljes integrációban zajló szakgimnáziumi képzésnek adja át. 

3.1.7 Érettségi utáni szakképzés 

Az érettségi utáni szakképzés fő területei megegyeznek a szakgimnáziumi fő irányokkal. Ennek 

keretében OKJ szerinti képzésben az informatika területén informatikai rendszergazda 

(54 481 04) indul, mely elnevezése ettől a tanévtől informatikai rendszerüzemeltetőre 

(54 481 06) változott. További szakma a CAD-CAM informatikus (54 481 01), az elektronikai 

technikus (54 523 02). A 2017-2018-as tanévtől várhatóan újabb ágazatban indul OKJ szerinti 

szakképzés. 

A tanulók a CAD-CAM területén nagyon sikeresek, vizsgájuk kiemelkedő eredményekkel 

zárul, a további szakmáknál a diákok egy része csak nehezen szerzi meg a várt végzettséget. 

3.1.8 SNI-s tanulók képzése, fejlesztése 

Az intézmény képzéseinek elemzésekor kiemelt területként kerül elő a sajátos nevelési igényű 

tanulók felkészítése. Közülük a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók integrált oktatása 

az iskola egyik fő sajátossága. A képzésben ugyan a lokális integrációban induló gimnáziumi 

osztály kifutó rendszerben megszűnik, de ez a jelleg a szakgimnáziumban továbbra is 

megmarad. Az osztályok teljes integrációban indulnak. Ez azt jelenti, hogy ugyan a tanulók 

mintegy harmada SNI-s, de ugyanakkor az osztályok összesített tanulói létszáma is alacsonyabb 

lehet a szokásosnál, hiszen az SNI-s tanulók duplán számítanak. 

A képzésbe érkezőkkel kapcsolatos tapasztalatok kedvezőek, de nem könnyű a szükséges 

fejlesztéseket a meglévő keretek között biztosítani. A fejlesztő pedagógusok nagy energiát 

fordítanak a tanulók támogatására. Az igényeket kiscsoportos foglalkozások keretében is 

igyekeznek kielégíteni. 
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A fejlesztői munka a tanulásmódszertanra és a tantárgyi megsegítésre is koncentrál. Ennek 

keretében a magyar, történelem, matematika, fizika, informatika, idegen nyelv tantárgyak 

kerülnek előtérbe. A szakértői szakvélemények alapján kialakuló fejlesztési igények akkorák, 

hogy teljesítésükre további bővítés indokolt. 

A munkát pszichológus is támogatja. Tevékenysége – szükség szerint – az összes tanulóra 

kiterjed. Ez nagy előny az iskolának és jó lehetőség a rászoruló gyermekeknek. Segíti a tanulók 

személyiségfejlődését, oldja gátlásaikat, feltárja a problémák hátterét. Ha lehet, akkor a 

tanárokkal, a családdal együtt keres megoldást a gondokra. 

Az a műhelymunka, amely az SNI-s tanulók megsegítésére kialakult jelentősen hozzájárul az 

intézmény megítéléséhez, a tanulók eredményes felkészítéséhez. 

3.1.9 Felnőttoktatás, felnőtt képzés 

A felnőttoktatás új terület az Öveges iskola életében. A 2015-ben indult első csoportot követően 

egyre több területen kezdődött képzés. A tanulók életkora igen széles határok között mozog. 

Néhányan alig pár éve fejezték be a középiskolát, míg mások akár a nyugdíj előtt utolsó tíz 

évükben járnak. Ez szokatlan feladat a tanárok számára. 

Az első, keresztféléves rövidített képzési idejű osztály már sikeres víz-, csatorna- és közmű-

rendszerszerelő (34 582 12) vizsgát tett. A folyamatban lévő CAD-CAM informatikus 

(54 481 01), szociális gondozó és ápoló (34 762 01), elektronikai műszerész (34 522 04) 

képzésekben is remélhető, hogy az eddig szerzett jó tapasztalatok érvényesülnek és a vizsgákon 

jó eredményt érnek el felnőtt diákok. 

A felnőttképzés területén az utóbbi években főleg a különböző munkanélküliség leküzdését 

szolgáló, támogatott képzések indultak. Ezek OKJ végzettséget nem adtak, de a képzés végén 

az elhelyezkedést támogató alap végzettséget biztosítottak. Ez olyan területekre is rá 

irányították a figyelmet, amelyek eddig nem tartoztak az intézmény profiljába. Ilyen pl. a 

szociális szféra. 

3.1.10 Leány- és fiúkollégium 

Az iskola elhelyezkedése – vidéki kisváros – indokolttá teszi azt, hogy az intézményhez 

kollégium is tartozzon. A helyi fiatal populáció nem tölti fel az intézmény létszámát. A 

kollégiumba az SNI-s tanulók nagyobb távolságról is érkeznek. Bár a két kollégium külön 
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épületben helyezkedik el, mégis egyként kezelhető, hiszen a programok tekintetében mindent 

közösen szerveznek meg. Ez az együtt és külön jól megfér egymással. 

Az épületek kevés közösségi teret biztosítanak. A meglévő helyiségeken túl a tanulószobai 

ellátásra az iskola tantermeit is igénybe veszik a csoportok. Ez a séta tulajdonképp nem 

felesleges, mert az étkezést is az iskola menzáján biztosítják a diákoknak. 

A kollégium munkája elismerésre méltó. A tanárok a lehetetlent igyekeznek megvalósítani, 

pótolni próbálják az otthon melegét. A sikerre főleg a népszerű rendezvények utalnak. Ezekből 

az ismerkedéstől kezdve a karácsonyon át a ballagásig számos példa van. 

3.1.11 Az iskola számszerűsíthető adatai 

1. Beiskolázási adatok a 2016/2017-es tanévben. 

évf. jele típusa

villanyszerelő 10 2 4 1 14

kp.fűtés és gázhál. szer. 11 1 5 1 16

elektronikai műszerész 7 3 2 9

9. 1/9. b szakközép 3 sz.gép szerelő, karbantartó 23 23 6 10 33

villanyszerelő 9 4 1 13

kp.fűtés és gázhál. szer. 15 8 23

villanyszerelő 11 3 14

kp.fűtés és gázhál. szer. 7 3 10

9. 9. c szakgimnázium 4 kereskedelem 21 21 1 8 1 29

villamos ipar és elektr. 17 4 21

épületgépészet 6 3 9

9. 9. h 4 informatika 22 22 6 2 28

9. 9. i 4 informatika 22 22 1 6 28

kereskedelem 22 1 7 2 29

épületgépész 11 4 15

10. 10. e szakközép 4 elektronikai műszerész 13 13 1 5 18

10. 10. h szakközép 4 informatika 15 15 5 1 20

10. 10. i szakközép 4 informatika 17 17 6 23

11 11. c szakközép 4 kereskedelem 29 29 13 4 42

11 11. d szakközép 4 épületgépész 13 13 3 3 16

11 11. e szakközép 4 villamos ipar és elektr. 24 24 13 1 37

11 11. h szakközép 4 informatika 19 19 4 1 23

11 11. i szakközép 4 informatika 20 20 2 4 22

kereskedelem 13 4 3 17

elektronika 7 1 8

12 12. f szakközép 4 disz. elektronika 15 15 15 30

12 12. g gimnázium 4 d. gimi 19 19 19 38

12. 12. i szakközép 4 informatika 19 19 1 19

CAD-CAM Informatika 23 4 2 27

Informatikai rendszerüz. 9 3 12

elektronikai technikus 9 2 1 11

elektroniaki technikus 12 2 14

Informatikai rendszergazda 10 5 15

14. 2/14. a technikum 2 CAD-CAM Informatika 29 29 9 1 38

23

10. 10. c 4szakgimnázium 33

szakgimnázium

9. e9. szakgimnázium 4

9. 1/9. a szakközép 3

létszámból

évismétlők 

 száma

Osztály képzés ideje 

év
szakma vagy csoport

csoport 

létszám

létszámból 

SNI

létszámból 

BTM

korrigált 

létszám

28

össz 

létszám

12 12. c szakközép 4 20

24

11. 3/11. a 3szakiskola 18

2/14. a14. technikum 2

41

22

13. 1/13. a szakgimnázium 2

10. 2/10. a szakiskola 3
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2. Érettségi vizsga átlageredményei, 2016. május-június. 

3. Szakmai vizsga eredmények, 2016. május-június. 
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Elektronikai tehcnikus 1 1 4 2 7 3

CAD-CAM Informatikus 6 17 4 - - 9

Informatikai rendszergazda - - 4 - 1 2,5
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4. A 2016. májusi kompetenciamérés eredményei. 

A számszerűsíthető adatokat az 1-4. táblázat tartalmazza. Ennek alapján is megállapítható, 

hogy az intézmény szakmai munkája általában jó. Az SNI-s tanulók magas számát figyelembe 

véve az eredmények még jobb képet mutatnak. 
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3.2 Vezetői program, fejlesztési elképzelések 

Az elképzelések érdemes egy SWOT analízisre építeni. 

Erősségek, amelyekre építeni lehet. 

 Az iskola egy kisváros egyetlen középfokú intézménye, kialakult kapcsolatokkal a 

településen. 

 Családias légkör jellemzi. 

 A megközelítése könnyű és biztonságos. 

 Az eszközellátottság jó. 

 Eredményes a fejlesztési tevékenység az SNI-s diákok körében is. 

 Számos pályázatban, innovatív tevékenységben való részvétel az elmúlt években. 

 Innovatív pedagógusok. 

 Jó vizsgaeredmények az érettségin és a szakmai vizsgákon. 

 Nagy beiskolázási terület, kiemelkedő pályaválasztási tevékenység. 

 Erős kapcsolat cégekkel, vállalatokkal. 

 Keresett szakképesítések. 

 Érettségi utáni képzési lehetőség is van. 

 Működő felnőttoktatás. 

 Jelentős pedagógus továbbképzési tovább tanulási arány. 

 Rendezvények, ünnepségek színvonalas megrendezése. 

 Pedagógus önértékelés hatékony, támogató működtetése. 

Gyengeségek, amelyek problémára utalhatnak. 

 Nem minden ágazatban van szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzés, illetve 

érettségire épülő szakma, továbbá nincs szakközépiskolára épülő érettségi felkészítő 

osztály. 

 Az épületek tatarozásra szorulnak. (A kollégiumoknál ez hamarosan megvalósítási 

szakaszba léphet.) 

 A tantermek és kiegészítő létesítmények szűkösek, a mindennapos testnevelés feltételei 

nem jók. 

 Egyes szakmai eszközök, gépek, szoftverek tekintetében elavulás tapasztalható. 

 Emelkedik a dolgozók fluktuációja. 
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Veszélyek, amelyek kevéssé függnek az iskolától. 

 Gyakori a jogszabályi környezet és a fenntartói szervezet változása. 

 Nő a fiatalok között a szociális, illetve tanulási nehézséggel küzdők száma. 

 Egyes képzések párhuzamosak a Centrumon belül. 

 A szakos ellátottságot nehéz biztosítani az ipar elszívó hatása miatt. 

 Vannak szakterületek, ahol kevés a gyakorlati helyet biztosító cég. 

Lehetőségek, melyek kihasználása növelheti az iskola eredményes működését. 

 Jelentős pályázati fejlesztések várhatók a közeljövőben. 

 A 8. évfolyamot végzett tanuló száma lassú emelkedésnek indult a megyében. 

 Az új kerettantervek bevezetésével újra lehetőség nyílik átgondolni a folyamatokat, 

módszereket. 

 Az igények és végzettségek ismeretében akár új szakok indíthatók. 

 A beindult felnőttoktatás további lehetőségeket nyithat meg. Ez kapcsolat építés 

szempontjából is előnyöket rejt. 

 A vállalkozó szülők bevonása a gyakorlat megszervezésébe. 

 Felnőttképzés indítása. 
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3.2.1 Innováció 

5. A 2011-2016-os évek jelentősebb elnyert pályázatai. 

Az intézmény megvalósított pályázatai igen jelentősek és elismerésre méltók. Ezek összesítését 

az 5. táblázat tartalmazza. Az egyes projektek hozadéka az eszközök esetén azonnali, hiszen 

azok mindjárt használatba vehetők. Abban az értelemben azonban további fejlesztésre van 

szükség, hogy a kapcsolódó pedagógiai módszerek is széleskörű felhasználást biztosítsanak. 

Tovább kell lépni azon, hogy a jelentős számú digitális táblát csak vetítésre használják a 

tanárok. Ehhez módszertani innovációt kell szorgalmazni. 

Az, hogy 2017. márciusában is újabb pályázat került beadásra LAMOVET néven jelzi, hogy 

nem áll meg a fejlődési folyamat. Ebben a projektben a több pályázati partnerséget követően az 

intézmény a projekt vezetését is vállalja. Az Erasmus+ KA02 területen beadott innovatív 

Program 

megnevezése

Prioritá száma és 

megnevezése
Rövid név Időszak

Összesen

Ezer Ft.
Jelentősége

Erasmus+

2016-1-HU01-KA202-023044 

“Grandis XXI. – Vocational 

Education for Interprofessional 

Elderly Care in the 21st 

century”

Grandis XXI. 2016-2019 8 060
Partner a megvalósításban, 25900 € támogatás mellett. Az aktív 

időskor megéléséért programfejlesztés. 

OFFI

MOL Új Európa Alapítvány és 

az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet KÖSZ! Program IKSZ 

támogatással

Szépkorú 

tanfolyam
2016 308

Digitális kompetenciafejlesztés nyugdíjasoknak a diákok 

bevonásával, eszközbezerzés.

TÁMOP
3.1.4.C-14 Innovatív iskolák 

fejlesztése 2. ütem 
TÁMOP314C 2015 11 980

14 db laptop, projektor, SNI-s fejlsztő eszközök beszerzése, diák 

programok, 40 fő továbbképzése.

TÁMOP
3.1.4.B-13 Köznevelés az 

iskolában

Mentoráló 

program
2014-2015 -

Partner a megvalósításban, az összeg ismeretlen. A 

mentoráláshoz, SNI-s fejlesztéshez felhasználható 

segédanyagok biztosítása, iskolák mentorálása ezen a területen.

TÁMOP

3.1.13-12-2013 A testnevelés 

új stratégiájának és fizikai 

állapot új mérési 

rendszerének kialakítása és 

az önkéntes részvétel 

ösztönzése a komplex iskolai 

testmozgásprogramok 

szervezésében

TEIS projekt 2014-2015 -

Partner a megvalósításban, az összeg ismeretlen. A soporthoz a 

mindennapos testneveléshez programok szervezése és 

megvalósítása, ehhez eszközök biztosítása.

TIOP

TIOP1.1.1-12 A pedagógiai, 

módszertani reformot 

támogató informatikai 

infrastruktúra fejlesztése

Újabb digitális 

táblák, 

eszközök

2014-2015 -
Az összeg ismeretlen. Számítógépek (26 laptop), digitális táblák 

(2) és kiegészítők érkeztek.

TÁMOP

TÁMOP-3.3.12-12-2013 

Átfogó ifjúsági 

szolgáltatásfejlesztés a 

köznevelésben tanuló diákok 

esélyegyenlőségének 

növelésére

Bázis iskolai 

projekt
2014-2015 -

Partner a megvalósításban, az összeg ismeretlen. Kisebb 

eszközök beszerzése, módszertani fejlesztés és 

továbbképzések.

Leonardo
2013-1-HU1-LEO05 

Innovációtranszfer
ITShape 2013-2015 3 725

Partner a megvalósításban, 11940 € támogatás mellett. 

Informatika szakképzés bevezetése Magyarországon. Ennek 

eredményeként 2017-től EucipCore vizsgaközponti státusz 

elérése.

TÁMOP

2.2.5.B-12 Szakképző 

intézmények felkészülésének 

támogatása a rövidebb 

képzési idejű szakképzés 

bevezetésére

TÁMOP225B 2013-2014 11 498
Oktatási tananyagok fejlesztése, kisebb eszközbeszerzés és 

továbbképzés.

TIOP

TIOP1.1.1-07 A pedagógiai, 

módszertani reformot 

támogató informatikai 

infrastruktúra fejlesztése

Digitális 

eszközfejleszt

és

2011 15 125 Digitális táblák és számítógépek (8 db).

Decentralizált 

szakképzési 

pályázat

DT-VE/58/2013 Decentralizált 2014 3 020
KLIK-es pályázat, az iskola részére szakképzési eszközök 

beszerzésére.
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pályázat az informatika oktatást érinti és a szoftverfejlesztés tanítására koncentrál. A partnerek 

4 országból álltak össze és közöttük cégek, iskolák is vannak, a célország hazánkon kívül 

Olaszország. Ennek az összeállításában én is jelentős munkát végeztem. 

Az iskolák vezetése iránt határozott igény, hogy professzionális módon kezelje a fejlesztéseket. 

Egyre inkább elvárás az, hogy az erőforrásokat innovatívan használja fel és pályázatokkal 

egészítse ki. Jobb az úton elől járni, mint a többiek mögött utolsóként kullogni. 

Ez az innovatív tevékenység a vezetésen és tantestületen kívül a műszaki és gazdasági 

dolgozóknak is terhelést jelent. Fontos, hogy ezek a kezdeményezések megmaradjanak és az is, 

hogy a megvalósításba bevont személyek köre szélesedjen. Vezetőként erre törekszem. 

3.2.2 Humánerőforrás 

Az iskolai nevelő és oktató munka színvonalát, eredményességét alapvetően meghatározza a 

tanárok, a nevelőtestület szakmai, szaktárgyi, módszertani és pedagógiai felkészültsége, tudása. 

Ebből az iskola vezetőjének az következik, hogy úgy irányítsa és támogassa a továbbtanulási 

és továbbképzési szándékot, hogy az a lehető legjobban összhangban legyen az intézmény 

érdekeivel. Ennek körében erősíteni kell az iskolán, tantestületen belüli belső tudásmegosztást, 

képzéseket. 

Egy lehetőség, hogy bemutató órákat szervezünk, amelyek jól szolgálják a tapasztatok átadását. 

Különösen az SNI-s tanulók oktatásának tapasztalatait fontos megosztani azokkal a 

kollégákkal, akik eddig nem dolgoztak ilyen területen. Ebben számítok a fejlesztők 

munkaközösségére is. 

Az iskolán kívüli továbbképzésekre történő jelentkezéseknél előnyben kell részesíteni azokat a 

továbbképzési lehetőségeket, amelyek segítik a tanulási és magatartási zavarok kezelését; 

ötleteket adnak a számítógép és digitálistábla tanórai felhasználásához, segítik a 

konfliktuskezelést és a drogmegelőzést. 

Az egyik legnehezebb feladat a szakképzés tekintetében a megfelelő tanári gárda biztosítása. 

Az egyre bővülő ipar előszeretettel foglalkoztatja a végzett szakembereket. Az iskola szakmai 

területei is olyanok, hogy a munkaerő piacon jobb keresetet lehet találni, mint a tanári pályán. 

Az Övegesben azzal is számolni kell, hogy többen állnak nyugdíj előtt. Ebben a helyzetben 

nagy szükség volna arra, hogy egy iskolai tanári állás reális kereseti alternatívát biztosítson. 

Örvendetes, hogy erre vannak állami szintű törekvések. 



27 

 

A helyzet egyes reál területeken is aggasztó. Matematika és fizika vonatkozásában jelenleg sem 

teljes a létszám, igaz ebben betegség is szerepet játszik. 

Az elkövetkező években a kieső kollégákat csak összehangolt munkával lehet pótolni. Emiatt 

szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a tanárképző felsőoktatási intézményekkel. A karrier 

irodákon keresztül el kell juttatni igényeinket a végzősökhöz. Szerencsés volna, ha lakhatási 

támogatást is tudnánk nyújtani. Ezen kívül az iparból is várunk új kollégákat. Különösen abban 

az esetben van erre esély, ha valakinek nyugdíj előtt az utolsó tíz-tizenöt évben szűnik meg a 

munkahelye. Ekkor már nehéz újra elhelyezkedni, viszont épp a nagy szakmai tapasztalat az 

iskolában hasznosulhat. 

Új utat jelenthet az, hogy a termelő vállalatok szakember hiánnyal küzdenek. Ez a hiány egyre 

inkább közelebb viszi azokat a szakképzés támogatásához. Ez azzal járhat, hogy még a tanításba 

is bekapcsolódnak kollégáik időszakos átengedésével, iskolába történő delegálásával. 

Támogatni kell azt, hogy a problémát óraadók segítségével enyhítsük. Ilyen feladatkörben 

számítok a kollégiumi kollégák tanítására is. Ezen kívül nem mondhatunk le a nyugdíjas 

kollégák foglalkoztatásának lehetőségéről sem. 

Az iskolába érkező kollégákat nem csak gyakornokként kell figyelemmel kísérni. 

Beilleszkedésüket az eddigieknél hatékonyabban kell támogatni. Ebben a munkaközösségeké a 

legfőbb szerep. 

A pedagógus életpályamodell bevezetése és annak működtetése is jelentős feladatot jelent az 

iskolák számára. Ennek keretében hatékonyan kell segíteni a kollégákat a magasabb fokozat 

elérésében. Ezt jó volna, ha presztízs növekedésnek tekintenék azon kívül, hogy a fizetés 

emelkedésével is jár. Erre az ellenőrzésre készít fel a belső ellenőrzés működtetése. Ennek 

fejlesztő, tanácsadó jellegűnek kell lennie. 

A modell önmagában nem jelent minőségi munkát. Az oktatás minősége a tanárokon múlik és 

elsősorban a tanórákon dől el. A tanár magában hordja ennek zálogát. Akkor tud jól tanítani, ha 

ehhez a megfelelő nyugodt körülményeket a vezetés biztosítani tudja. Ez kiemelt feladatunk 

lesz. 

A tanítás a tanár egyik feladata. Nem felejthetjük el, hogy a középfokú oktatás során nevelnünk 

is kell diákjainkat. Ez akkor is megtörténik, ha nem foglalkozunk a kérdéssel, de akkor érhető 

el a kívánt hatás, ha tudatosan hatunk tanulóinkra. Ezt nevezhetjük egyensúly keresésnek is. 
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Egyensúlyban kell lennie a tananyag elsajátítására kifejtett erőfeszítésünk a nevelés területén 

kifejtettel. 

Ezen a téren fontos megtartanunk kialakult közösség építő programjainkat, ünnepeinket. Ezek 

biztosítják az éves keretet nevelési tevékenységünkhöz és egyúttal a lehetőséget a tanulók 

személyiségének kibontakozásához. 

3.2.3 Közismeret 

A közismereti részleg a fejlesztőkkel együtt foglalkoztatja a tanárkollégák 40 %-át. Ez a terület 

inkább nőies, itt kevesebb a férfi tanár. Nagy átalakulás van folyamatban a szakgimnáziumi 

kerettantervek bevezetésével. Ez a tanterv szűkebb teret enged a közismeretnek, növelve a 

szakmai képzés óraszámát. Ezen belül a természettudományos tantárgyak rendszere teljesen 

átalakul. Újra kell gondolni a tantárgyak tartalmát és a tanítás lehetőségeit is. Olyan komplex 

természettudományok tanítására képesített tanár még nincs, aki megfelelne a mai igényeknek. 

Ezzel kapcsolatosan képzésekre lehet számítani. Még így is nagy az esélye annak, hogy nem 

tudjuk a teljes tanári gárda foglalkoztatását biztosítani. Ebben kissé kedvezőbb helyzetet teremt, 

hogy az osztályok száma a következő években emelkedik. A megoldások között Centrumon 

belüli kooperációval is számolnunk kell. 

Külön gond a mindennapos testnevelés megoldása, amely feltételei nem kielégítőek. Az 

osztályok számának növekedésével a nyomás nem enyhül, hanem fokozódik. Kismértékben 

jelenthet megoldást, ha a sikerül az eszközállományt bővíteni, de sem az öltözőkapacitás, sem 

a tároló hely nem elég. A megoldások között némi lehetőséget biztosít az uszoda és a település 

egyéb sport létesítményeinek használata. Ezen a területen jelentős törekvések vannak egy 

sportcsarnok építésére, de ha az megvalósul, akkor is inkább csak az egyesületi sporton 

keresztül csökkenti kissé a tömegsport foglalkozások terhelését. Legalább a téli időszakban 

szükség volna a külső sportpálya fedésére. 

A matematika és fizika területén az óraszámok hasonlóan alakulnak a korábbihoz, de 

hamarosan nyugdíjazás várható. Fontos a most hiányzó kolléga pótlása is. Ebben az esetben 

van csak lehetőség az eddig elért eredmények és csoportbontási keretek megtartására. Ez az 

alapja a tanulók sikeres felkészítésének. Ezen túl új módszerek feltárása is szükséges. 

A humán területen jelenleg nincsenek a korábbiakban említetthez hasonló problémák. A 

területen leginkább az egy szakos kollégák csökkentik a variációs lehetőségek számát, de ez 

egyelőre áthidalható. Az óraszámok az új kerettantervekkel jelentősen nem változnak. Fontos, 
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hogy a kialakult bontásokat fenn tudjuk tartani és a tanulókat eredményesen készítsük fel a 

vizsgákra. 

A magyar és matematika területe abban is speciális, hogy a kompetencia méréseken még jobban 

fókuszba kerül. Mégsem lehet a mérésre történő felkészítést az egyes területekre szűkíteni. A 

tanulók fejlesztése minden terület feladata. Ebben még lehetnek további kiaknázásra váró 

lehetőségek. 

A nyelvoktatás szintén egy speciális terület. A jelenlegi tendenciák szerint néhány év múlva a 

felsőoktatásban való továbbtanulás bemeneti követelményei között fog szerepelni a középfokú 

nyelvvizsga. A NAT szellemében ez még inkább azt erősíti, hogy már általános iskolában eldől 

a nyelv választás. Ez nem feltétlenül szerencsés. Viszont a középiskola felelőssége jelentősen 

megnő. Az óraszámok az új kerettantervben kissé emelkednek. Ez a tanulók jelentős részének 

még így is kevés lehet a felsőoktatásba való belépéshez. 

A nyelvi előkészítő évfolyam osztályai jövőre kifutnak. Újbóli bevezetésükre csekély az esély. 

A közismeretnél szoktuk említeni az osztályfőnöki tevékenységet is, bár a feladatot az összes 

tanárkolléga között osztjuk el. Az eddig említetteken kívül a tanulók nevelése az osztályfőnök 

sajátos feladata. Sajnos a vele járó adminisztrációs terhek és a felelősség többek kedvét elveszi 

ettől a szép feladattól. Olyan közelről szemlélni és alakítani a személyiség fejlődést, mint azt 

egy osztályfőnök tudja tenni másnak kevéssé van lehetősége. Nem könnyű felvállalni ezt a 

feladatot. Szerencsés esetben találkozik a tanári és vezetői szándék. Tekintettel a növekvő 

osztályszámra a megfelelő osztályfőnök kiválasztása nehézségbe ütközhet. A szempontok 

felállításában és a javaslattételben számítok a munkaközösség támogatására. 

3.2.4 A szakmai képzés területei 

A szakképzés Magyarország és az Európai Unió egyik kiemelt fejlesztendő területe. A 2015-ös 

„Riga Jelentés” (Riga Conclusion) megerősítette, szükséges a szakképzéshez való hozzáférés 

biztosítása, és a képesítések rugalmasabb és átjárható rendszere, melyre hatékony és integrált 

iránymutatást ad, továbbá a tudás érvényesítésében a nem formális és informális tanulás 

jelentőségét hangsúlyozza. A 2015–2020-as programozási időszakban középtávú 

célkitűzésként fogalmaz meg a fő prioritásait.1 A magyar Kormány 1040/2015. (II. 10.) 

Kormányhatározata a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepcióról került 

                                                 
1 Riga Conclusions on a New Set of Medium-Term Deliverables in the Field of VET for the Period 2015-2020, as 

a Result of the Review of short-term deliverables defined in the 2010 Bruges Communiqué 
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elfogadásra. Ennek alapján került kialakításra a mai, centrumokba szervezett fenntartói 

szerkezet, frissült az állam által elismert képzések rendszere, készültek új kerettantervek. 

Ezeknek a kihívásoknak nem könnyű megfelelni. A következő években ez az iskola vezetésétől 

nagy elkötelezettséget és folyamatos fejlesztő munkát kíván. Ennek megfelelően kell az Öveges 

iskolában folyamatosan fejleszteni a képzéseket. 

Az iskola húzó képzési területe jelenleg az információs és kommunikációs technológiák (IKT). 

Ez az ágazati képzésben az informatika ágazatot jelenti. Ezen a területen tanul a diákok 

legnagyobb része, a nappali rendszerű képzésben mintegy 36%, a felnőttoktatásban több, mint 

50%. Ennek a területnek a technikai igényei főként a számítógépekre irányulnak. Ezek 

darabszáma az iskolában ugyan jó, de nagy szükség van korszerűsítésükre és a szoftverek 

frissítésére is. Ehhez kapcsolódóan a hálózati struktúra újragondolás sem maradhat el. A 

képzésben a szakgimnáziumi és szakközépiskolai is megtalálható, utóbbi felmenő rendszerben 

most van bevezetés alatt. Érettségi után helyben van lehetőség a képzési kínálatból választani, 

ami nagyon szerencsés. A terület azonban nagyon gyorsan változik. A munkaerőpiac korábban 

elképzelhetetlen számú munkaerőt igényel. 2015 novemberében végzett kutatást az IVSZ2, 

amely szerint Magyarországon huszonkettőezer betöltetlen álláshely volt ebben a szektorban. 

Az igényeknek megfelelően évről évre újra kell gondolni a kínált képzéseket, és időben el kell 

indítani a változásokat. Ez a tanárok részéről is nagy rugalmasságot és innovatív hozzáállást 

igényel. 

Ezen a területen folyamatosak a pályázati fejlesztések is. A korábbi években TÁMOP és 

Leonardo projekt is futott. A most beadott LAMOVET pályázat ugyancsak ezt a területet érinti. 

Ezek a fejlesztések segítik az igények és tendenciák megismerését, a módszertani megújulást. 

A térségünkben nagyon jelentős autóipari beszállítók, hazai és nemzetközi cégek vannak. Az 

igényeikre figyelve a villamosipari képzések kerülnek előtérbe. A cégek közül egyre több keresi 

meg az iskolát és ajánl együttműködést ezen a területen. A legtöbb tanulószerződés is ebből az 

ágazatból kerül ki. Az igények már akkorák, hogy teljesítésük az iskola maximális 

teljesítőképességét közelíti. A terület technikai felszereltségében figyelmet és forrásokat kell 

arra fordítani, hogy ne maradjunk le a legfrissebb technológiákról. A személyi területen is 

veszélyek leselkednek. Akkor lehet további előrelépést tenni, ha a küszöbön álló nyugdíjazási 

hullám során pótolni tudjuk a kieső munkaerőt. További fontos feltétel, hogy a pályaválasztás 

                                                 
2 Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége   

http://ivsz.hu/oktatas/kutatas-az-informatikus-munkaerohianyrol/ 
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előtt álló tanulók megismerkedjenek a jó elhelyezkedési lehetőségekkel és megfelelő számban 

válasszák a kínált képzéseket. A villamosiparon belül célszerű az erősáramú és gyengeáramú 

területet is megtartani a képzési kínálatban. 

Az iskola képzési profiljai közé tartozik a gépészet, pontosabban az épületgépészt is. A tanulók 

versenyeredményeit tekintve az egyik legsikeresebb ágazat. Az elmúlt években szakmai 

versenyt nyert egy szakiskolai tanuló. Ennek ellenére viszonylag kevesen iratkoznak be erre az 

irányra. Főleg a szakgimnáziumi vonalon alacsony a jelentkezők száma. Itt a pályaorientációs 

tevékenység erősítésére van szükség. A gépészti szakterület az érettségire épülő képzéseknél 

össze fonódik az informatikával a CAD-CAM képzés területén, ami a legkeresettebb szakmai 

képzés az iskolában. Különösen fontos ezen a területen az eszközök fejlesztése. 

A kereskedelem ágazatban részt vevő tanulók is jó elhelyezkedési eséllyel indulnak a régióban. 

A Balaton, mint üdülő vidék különösen a nyári időszakban igényel sok munkavállalót. A 

képzésben eddig alapozás folyt, de most, az ágazati képzéssel felmerül az érettségi után OKJ 

képzés lehetősége is. Ebben a Centrumon belüli megegyezésre kell törekedni. A képzés eszköz 

feltételeit tovább kell javítani. Ezen a területen is indulhat az informatikával közös képzés 

gazdasági informatikus szakmában. 

A meglévő területek bővítésére csak kellő megfontolást követően lehet sort keríteni. A szakmai 

feltételeken túl infrastrukturális fejlesztés is szükséges egy ilyen bővítés megalapozásához. 

Különösen a felnőttoktatás területén vannak olyan képzések, amelyek megalapozhatják új 

ágazati képzés beindítását. 

3.2.5 Kollégium 

A kollégiumi tanuló létszám jelenleg 140 fiú és 38 leány. Ezzel a fiúkollégium kihasználtsága 

közel 85%, míg a leánykollégium teljesen tele van. Vidéki, kisvárosi oktatási intézményként 

döntő fontosságú, hogy a távolról érkező tanulók számára biztosítani tudjuk az elhelyezést. Az 

iskola SNI-s specializációja még nagyobb területről történő beiskolázást jelent, ami kollégium 

nélkül nem megoldható. A képzések jellegét tekintve nagyobb a fiúk száma a leányokénál. Ezt 

nagyvonalakban a kollégiumi férőhely keret is követi. Mégis az látható, hogy a lányoknál 

állandósult a teltház, a fiúknál emelkedő tendencia mutatkozik. Ez részben a bővülő képzéssel, 

a több osztállyal is magyarázható. Ennek figyelembe vételével a kihasználtság további 

növekedése várható. Ez azt is előre vetíti, hogy a tanári létszám bővítése is esedékessé válhat. 
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Az elhelyezést a két épület nem azonos szinten biztosítja. A lányoknál szobánként van vizes 

blokk, míg a fiúk esetében folyosónként közös használatú helyiségek vannak. A 

tanulószobáknak egyáltalán nem jut hely, míg a közösségi terek kissé korlátozottan állnak 

rendelkezésre. Az épületek mérete nem teszi lehetővé a bővítést. Ez a későbbiekben korlátozó 

tényezőként jelentkezhet. 

A kollégium szervezett csoportjaiban az SNI-s tanulók integráltan kerülnek besorolásra. Ez a 

fejlődésük szempontjából nagyon kedvező. A diákok érintkezésében nem is szokott felmerülni 

ez a körülmény. 

A tanulószobák rendje igazodik a kollégiumi alapprogramhoz és az igényekhez. A tanárok 

sokat tesznek a tanulók felzárkóztatása, a szabadidő hasznos eltöltését támogató programok 

szervezése érdekében. Ezek egy része heti rendszerességgel kerül beosztásra. Ezt a 

továbbiakban is fenn kell tartani. Ha a szülői felügyeletet nem is tudjuk teljesen pótolni, de a 

leggondosabb apa gondosságával kell eljárni. Új munkatársak kiválasztásakor ezt szem előtt 

kell tartani. 

Az épületek nyílászárócseréje és szigetelése jelenleg van folyamatban. A fiúknál a 

vizesblokkok vezetékrendszere több problémát okoz, illetve gond még a visszatérő pára és 

penészesedés, illetve a növekvő létszámot nehézkesen ellátó meleg víz szolgáltatás. A 

megoldást a rendszerek cseréje, és bővítése hozhat. 

3.2.6 Vezetési szerkezet 

Az intézmény hatékony működésének és fejlesztésének alapja az iskolavezetés tagjainak 

összehangolt tevékenysége, amelynek kereteit az SZMSZ tartalmazza. A kereteket a 

gyakorlatban kell alkalmazni, hogy a hatáskörökkel és jogkörökkel rendelkező vezető 

helyettesek az adott szervezeti egységet, adott terület irányítani tudják. Számítok arra, hogy a 

vezetőség tagjai együtt dolgoznak, a döntéseket közösen készítik elő és elkötelezetten hajtják 

végre. 

A munkaközösség a tanári munka szervezésének egyik fő területe. A munkaközösségek 

vezetőit szeretném jobban bevonni a döntések előkészítésébe. Szívesen veszem tanácsadó, 

fejlesztő, módszertani javaslataikat. Fontosnak tartom, hogy a tanári szabadság tiszteletben 

tartása mellett közelítsen az egy munkaközösségbe tartozó kollégák tanítási és értékelési 

rendszere. Erősödjön a jó gyakorlatok megosztása, átvétele. Az osztályfőnöki 

munkaközösségben kialakult helyettes osztályfőnöki rendszert kiteljesítve kell működtetnünk. 
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A kommunikáció rendszerében a digitális napló használata alappá vált. Ez a diákok és szülők 

felé is egyre jobban működő rendszert jelent. A tananyagok megosztására ebben a tanévben 

sikerült újra telepíteni az iskola interneten elérhető oktatási portálját. Ezután a 

tananyagmegosztást erre a hivatalos helyre kell terelni a most előszeretettel használt, de 

hivatalosnak nem tekinthető közösségi oldalak helyett. A digitális napló a helyettesítések 

követésére is alkalmas. A kollégák azonban sokszor késve értesülnek a változásokról. A heti 

hirdetések rendszerében keresztül átadott információk sem jutnak el mindenkihez. Ezen 

változtatni kell. A kollégáknak is törekedni kell az információ szerzésre, de a vezetés tagjainak 

is támogatni kell az információ áramlás javítását. 

Gyakran elfelejtkezünk arról, hogy a nem pedagógus kollégáink is részt vesznek az iskola 

működtetésében, a tanulók nevelésében és munkájukkal hozzájárulnak az iskola sikeréhez, 

fejlesztéséhez. Munkájuk meglátszik a közvetlen környezetünkön, amely az utóbbi időben 

folyamatosan szépült. Ezt szeretnénk a továbbiakban is megtartani. A fejlesztések, pályázatok 

megvalósításában is számítunk gazdasági dolgozóink aktív és kreatív tevékenységére. 

Különleges felelőssége van a nevelést, oktatást közvetlenül segítő kollégáknak. A szervezési és 

adatszolgáltatási munkákból is aktívan veszik ki részüket. Ezek a tevékenységek egytől egyig 

segítik a pedagógusokat és a napi működést. Számítok további magas szintű munkájukra. 

A diákönkormányzat jogait a törvény adja meg. A tevékenység kereteit a diákoknak kell 

feltölteni tartalommal. Az öntevékeny fiatalok munkáját hatékonyan kell támogatni. Önálló, 

vagy részben önálló programjaik figyelemre méltóak, az iskola rendezvényeihez aktívan 

kapcsolódnak. Feladatuk azonban nem merülhet ki programok szervezésében. 

Érdekképviseletként működve a demokratikus intézményrendszer működését ezen keresztül 

tudják a diákok megismerni. Ezen a területen erősíteni kell a működést. Ötleteikre, 

elképzeléseik megosztására számítok. 

3.2.7 Kapcsolatok 

A Comenius 2000 bevezetésekor azonosításra kerültek a közvetlen és közvetett partnerek. Ezek 

között változás nincs, de szerepük az évek során részben átértékelődött. 

Közvetlen partnerek: 

 tanulók, pedagógusok, nem pedagógus dolgozók, szülők, 

 Veszprémi Szakképzési Centrum, 

 gyakorlati szakképzést végző gazdálkodó egységek, 
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 előző oktatási szint (általános és középiskolák), 

 következő oktatási szint (középiskolák és felsőoktatási intézmények), 

 munkaerőpiac. 

Közvetett partnerek: 

 az iskola munkáját támogató alapítványok, 

 az alapítványokat anyagilag támogatók, 

 családsegítő szolgálat, 

 Nemzetgazdasági Minisztérium, középirányító hatóság, 

 OFI, OH, POK, Kormányhivatal, RFKB, 

 Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

 Nemzeti Pedagógus Kar, 

 települési civil szervezetek és az Önkormányzat, 

 közösségi szolgálatot biztosító szervezetek, 

 beszállítók és egyéb szerveztek. 

A kapcsolatok rendszerében a legelső a tanár és a diák, de ide kapcsolódik az iskola többi, nem 

pedagógus dolgozója is. Ha közöttük nincs meg a közös hang, akkor az a munka rovására megy. 

Ezért fontos a megfelelő munkahelyi légkör, a jó munkamegosztás és a tanulók irányában az 

egységes fellépés. 

Az iskola partnereinek véleménye, építő jellegű kritikái szükségesek ahhoz, hogy az iskola 

megtalálja fejlődési lehetőségeit. Ezek között a szülőkön kívül a cégek és a fenntartó véleménye 

a leginkább meghatározó. 

Az utóbbi években több céggel is sikerült szorosra fűzni az együttműködést. Ezen belül a Denso 

Magyarország Kft-vel szerződéses partnerek lettünk. A kapcsolat hasonlóan szoros a Harman 

Becker Kft-vel és az EON Zrt-vel. Több céggel is alakulóban vannak képzési kapcsolatok. Ezek 

között említhető az Alap Európa Kft., a Kékkúti Ásványvíz Zrt., Ezen az úton nem állhatunk 

meg. További kapcsolatokat kell építenünk, illetve meglévőket erősítenünk a környezetünkben 

lévő, vagy már hozzánk kapcsolódó cégekkel. 

A közvetett partnerek közül a település lakóit és szervezeteit emelem ki. Fontos az iskola 

felelősségvállalása a helyi közösségek felé. A mindennapi életben az iskola diákjai a lakosokkal 

találkoznak lépten-nyomon. Az intézmény elfogadottságát alapozza meg a velük való 
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találkozás milyensége. Szerencsére az utóbbi években a helyzet normalizálódott. Az iskola 

diákjait szívesen látják a helyben szervezett eseményeken, rendezvényeken és alkalmanként 

különböző módokon mi is tudjuk segíteni a környezetünkben élőket. Az olyan programokat, 

mint a környezet rendbetétele, vagy az idősotthon lakóinak látogatása meg kell tartani. 

Sajnos az iskola nemzetközi diákcsere kapcsolata az utóbbi években visszaszorult. Mára 

gyakorlatilag megszűnt. Szerencsés lenne új kapcsolatot építeni. Az erre irányuló törekvéseket 

eddig ugyan nem koronázta siker, de nem szabad feladni a keresést. 

3.2.8 Gazdálkodás és infrastruktúra 

A jelenlegi gazdálkodási rendszer és vezetői jogkörök nem teszik lehetővé, hogy a 

gazdálkodásra vonatkozó részletes fejlesztési elképzelések kerüljenek ütemezésre. A 

legfontosabb problémákat és fejlesztésre váró területeket szeretném meghatározni. A bevételi 

oldalon leginkább a kollégium szobáinak kiadása jelent számottevő tényezőt.  

Már nehezen odázható el az iskola épületeinek felújítása. Ezen belül a homlokzat felújítás, 

nyílászárócsere (a tető fény beeresztő ablakai is), szigetelés, a járólap és parketta felújítás is 

indokolt, de a nyílászároknál több helyen árnyékoló beépítésére is szükség volna. Egyes 

helyiségekben – különösen a régi tanműhelyi részen – a gyenge fűtés, máshol a nyári nagy 

meleg okoz gondot. Felmerült annak lehetősége, hogy napelemes rendszer kerüljön kiépítésre, 

amit a lapos tető lehetővé tesz. Jó lehetőség volna, hogy ennek egy részén a diákok is 

tanulmányozhassák a működést, mert ez kapcsolódik a villamosipari képzésekhez. A raktárak 

és kapcsolódó épületek is hasonló állapotban vannak. A villamos részleg gyakorlati épülete 

viszont jó állapotban van. Néhány vizesblokk is felújításra szorul. 

A kollégiumok ablakcseréje és homlokzatszigetelése folyamatban van. A belső részeknél a 

fiúkollégiumban a víz és szennyvíz rendszer vár felújításra. Ezen belül meleg víz ellátási 

problémák is vannak. Előfordul, hogy a fűtés és a meleg víz ellátást egyszerre nem biztosítja a 

rendszer. 

A további fejlődés gátja a befogadó képesség szűkössége. A mindennapos testnevelés 

színvonalas biztosításához öltözőkre és tornaterem bővítésre van szükség. A tantermek száma 

is kevés, bővítésük szükséges. 

A tanműhelyekben a felszereltség részben elavult, eszközök és szoftverek cseréje is indokolt. 

Az iskolában oktatott ágazatokban a fejlődés meglehetősen gyors, az eszközök elavulásával is 

hasonló a helyzet. Ezen belül a cserére váró számítógépek nagy száma kiemelkedő probléma. 
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A korszerű képzéshez és színvonalas kollégiumi elhelyezéshez korszerű taneszközök és jó 

állapotú bútorok szükségesek. A folyamatos elhasználódás miatt részben pótlásra, illetve 

cserére van szükség. 

Remélhető, hogy a most megnyíló különböző források segítségével sikerül tovább javítani a 

képzés feltételeit. 
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4 Záró gondolatok 

A 21. században a digitális kultúra fejlődése lehetővé tette az információkhoz való szabad 

hozzáférést. Ez a diákok, tanulni vágyók számára a tudás szerzés új útjait nyitja meg. Egyre 

többen gondolják azt, hogy a tanár már nem a tudás letéteményese és az intézményes 

tudásszerzés már a múlté. Különösen a tízen éves fiatalok könnyen vállnak az Internet nyújtotta 

szabadság rabjaivá, de jó esetben is onnan szerzik meg tudásuk egy részét. Azt gondolják, hogy 

nincs is szükség tanárra. Pedig a jó tanárra nagy szükség van. Tőle tanulhatja meg, hogyan 

érdemes és kell válogatni a források között, mi az etikus és mi nem az. 

Miről ismerszik meg a jó tanár? Elsősorban a nyitottságáról. El tudja képzelni, hogy másképp 

is lehet tanítani, tanulni, mint ahogyan ő azt tanulta, vagy ahogyan eddig szokta. Fel kell 

ismerni, hogy a változás is változik, mégpedig ez gyorsuló ütemet mutat. A diákok inger gazdag 

környezetben nőnek fel és erre az iskolának is választ kell adni, csak akkor tud vonzó tanulási 

lehetőséget kínálni, akkor válik a diák számára választhatóvá. 

A jövőben egészen új tudományok és szakmák keletkeznek. Egyre többen fognak úgy dolgozni, 

hogy kitalálják azt, hogy mit kell csinálniuk. Ehhez az önállóság és főleg a gondolkodás 

fejlesztése kell. Ehhez kell igazítani a tanár felkészítő munkáját. Erre nem minden iskola képes. 

Az Internetet használva a gyerek maga tud választani. Az érettségi tárgyaknál is egyre 

gyakrabban szerepel választható feladat. Jó lenne ezt az iskolában is terjeszteni. 

Korábban volt olyan személet, hogy a tanár a gyerekbe tölti a tudást. Most már tudjuk, hogy 

sokkal hatékonyabb partnerként kezelni a diákokat. Főleg akkor, ha nem akarjuk, hogy 

eltávolodjanak tőlünk. 

  




