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1.TanulókkaI kapcsolatos információk

í .1.Tanu|ói összeté tel

A Kiskunfé |egyházi Mezőgazdasági é s É lelmlszeripari Szakgimnázium, Szakközé piskota é s
konzorciumának tanulói lé tszáma 4694 fő.es

Taginté zmé ny megnevezé se Lé tszám (fő)

Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s
Ko||é oium

358

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium 264

Bereczki Máté  É |e|m iszeripari é s Mezőgazdaság i Szakgim názium,
Szakközé oisko|a é s Soortisko|a

496

Fodor József E|elmiszeripari Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a 171

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a 355

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a 285

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium 329

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|m i Szakgim názium é s
Szakközé oisko|a

253

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakkozé pisko|a é s Ko||é qium

240

FM Ke|e|magyarországi Agrár-szakké pzó Központ, Mezőgazdasági

Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

426+596+1 83+1 73=

1 378

Kiskunfé |egyházi Mezőgazdasági é s E|elm iszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é qium

565
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Taginté zmé ny megnevezé se HH (fő) HHH (fó) KenoszeÍ es
gyermekvé delmi
támogatás (fó)

Bársony lstván Mez<5gazdasági Szakgimnázium,
Szakközé oisko|a é s Ko||é oium

10 7 71

Bedö A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é qium

35 21 72

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s Mezőgazdasági
Szakqimnázium' Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

32 16 369

Fodor József E|elmiszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé nisko|a

24 25 72

Ga|amb József Mezógazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé oisko|a

21 16 107

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

15 3 35

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium 6 3 32

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|m i
Szakqimnázium é s Szakközé pisko|a

10 1 37

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|e|miszeripari
Szakqimnázium. Szakközé oisko|a é s Ko||é qium

94 73 141

FM Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pzó
Központ' Mezógazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

25
21
'13

'16

20
I

52

3

123

85

27

35

Kisku nfé |e gyházi Mezőgazdaság i é s
Ele|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé oisko|a é s Kol|é qium

27 22 136
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Taginté zmé ny megnevezé se HH (%) HHH (%) t{enoszeres
gyermekvé delmi
támogatás (fő)

Bársony |stván Mezógazdasági Szakgimnázium,
Szakközé oisko|a é s Ko|lé oium

2,79 1,95 19,83

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé oisko|a é s Ko|lé oium

13,25 7,95 27,27

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgim n ázium,
Szakközé pisko|a é s Soortisko|a

6,45 3,22 74,39

Fodor József E|e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

14 14,61 42,1

Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

5,91 4,5 30,14

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé oisko|a

5,26 '1,05 12,2

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium 1,82 0,91 9,72

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé delm i
Szakqimnázium é s Szakközé oisko|a

3,95 0,39 14,62

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|e|miszeripari
Szakoimnázium. SzakkÖzé oisko|a é s Ko||é oium

39,17 30,42 58,75

FM Ke|et-magyarországi Agrár.szakké pzó
Központ, Mezógazdasági Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko||é gium

5,86

3,52

7,1

9,24

4,69

1,34

28,41

1,63

28,87

14,26

14,75

20,23

Kisku nfé |e gyházi Mezőgazdaság i é s
Elelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközé oisko|a é s Ko|lé oium

4,77 3,89 24
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Taglnté zmé ny megnevezé se sNl(fő) BTMN(fő) sNr(%) BrMN(%)
Bársony lstván Mezógazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é qium

65 43 18 ,15 12

Bedö A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é qium

65 16 24,62 6,06

Bereczki M áté  É |e| m is zeripari é s M ezógazdasá g i
Szakoimnázium. Szakközé oisko|a é s Soortisko|a

45 32 9,07 6,45

Fodor József E|e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

53 13 30,99 7,6

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium é s
Szakközé oisko|a

62 31 17,46 8,73

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium é s
Szakközé oisko|a

27 27 9,47 9,47

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium 19 34 5,77 10,33
Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Kömyezetvé delm i
Szakqimnázium é s Szakközé pisko|a

34 35 13,43 13,83

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s É |e|miszeripari
Szakqimnázium. Szakközé pisko|a é s Ko||é oium

12 1 5 0,42

FM Ke|etmagyarországi Agrár-szakké pző
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

65

I

14

52

26

33

20

15

15,25

1,34

7,65

30

6,1

5,53

10,92

8 ,19

Kiskunfé legyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium, Szakközé pisko|a
é s Kol|é oium

108 77 19,11 13,62
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Taginté zmé ny megnevezé se Lemorzsotooo

(fő)

Tavozo

(fó)

ErKezo

(fő) (Tol

I avozo

(%

ErKezo

{Y")

Bársony lstván
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakkozé pisko|a é s Ko||é oium

10 16 I 2,79 4,46 2,23

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é qium

18 9 7 6,81 3,4 2,65

Bereczki Máté  E|elmiszeripari
é s Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Soortiskola

14 39 3 2,82 7,86 0,6

Fodor József E|e|miszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

6 23 I 3,5 13,45 0,58

Ga|amb József
Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

96 0 '10 27 0 2,81

Gregus Máté  Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé oisko|a

43 15 5 15 5,26 1,75

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakoimnázium

14 25 1 4,25 7,5 0,3

Kocsis P á| Mezőgazdasá g i é s
Környezetvé deImi
Szakgimnázium é s
Szakkozé oiskoIa

22 23 6 8,69 9 2,37

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági
é s É |e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé oisko|a é s Ko||é oium

53 64 12 23,75 26,6 5

FM Ke|et.magyarországi
Agrár-szakké pző Központ'
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

40
29

34
20

39

22

55

23

13

6

I

I

9,38

4,86

18,57

11 ,56

9,'t5

3,69

30

13,29

3,05

1

4,91

5,2

Kiskunfé |egyházi
Mezőgazdasági é s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é oium

55 63 I 9,73 11 ,15 1,59

szÉ eHrnYIs
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Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi
Mezőgazdasági é s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A2016fi7. tané v során isko|ánk tanu|ó|é tszáma 565 fó vo|t, HHH
tanulók száma 22 fő' sNI tanu|ók száma 108 fő' bei||eszkedé si,
tanu|ási, magatartási nehé zsé gge| (BTMN) kÜzdő tanu|ók száma
77 fő, a rendszeres gyermekvé delmi e||átásban ré szesü|ő tanulók
száma 136 fő' a ko||é giumi tanulók száma 190 fő.

A tanu|ók családjában |ezaj|ó vá|tozások p|. |akóhe|y vá|toztatás, a
vá|asáott szakma nem azonos többé  a tanu|ó é rdek|ődé si köré ve|'
i||etve a rendezet|en szociá|is hátté r a csa|ádban, ame|y nem
biztosí tja, nem e||enőrzi, é s nem követe|i meg a tanu|itó| a
rendszeres isko|ába járást' de e|utasí tja a ko||é giumi e|he|yezé st,
ame|y akadá|yozhatná a lógást. Gyakran e|tjfordu|, hogy a tanu|ó
beiratkozik é s azt követóen egyet|en napot sem tÖ|t az isko|ában.
Pe. idevándor|ás oka a más iskolában va|i sikerte|ensé g,
bánta|mazás vagy ké nyszerű áthe|yezé s. Tané v közben tanu|ói
jogviszonyát megszÜntette, tanu|mányait másik inté zmé nyben
fo|ytatók száma 19 fő. Tané v közben másik inté zmé nyből é rkezett
tanu|ók száma 9 fő.

Bársony István
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Isko|ánkban a tanulók |é tszáma 2o,|612017-es tané vben 358 fő'
akik közü| hátrányos he|yzetű 10 fő' sajátos neve|é si igé nyű 65 fő'
a bei||eszkedé si, tanu|ási, magatartási zavarra| küzdő 43 fő'
rendszeres gyermekvé de|mi e||átásban ré szesü|ő tanu|ók száma
71 fő.

Lakóhe|yÜk szerint vizsgálva diákjaink Összeté telé t az derü|t ki,
hogy 120 városbó| é rkeáek hozzánk tanu|ni. A ko||é giumba
beiratkozott tanu|ók |é tszáma 148 Í ő'

A menet közben kiiratkozók távozásának főbb oka e|sősorban az.
hogy nem vo|t átgondo|t a szakmavá|asztásuk, ők fo|ytatják
tanulmányaikat másik inté zmé nyben' Akik nem é v e|ejé n, hanem
fé |é vkor vagy ké sőbb távoznak, á|ta|ában családi-, megé |heté si
okok miatt hagyják el az inté zmé nyt' saját ké ré sre szüntetik meg
jogviszonyukat é s nem fejezik be tanu|mányaikat.

Az é v közben hozzánk é rkezők között vannak' akik aze|őző
isko|ából bei||eszkedé si gondok miatt szeretné nek átiratkozni,
Vagy nem e|é gedettek az adott inté zmé nnyel' Sok köáÜk a
gyengé bb ké pessé gű tanu]ó, az ő felzárkóáatásuk kÜ|ön
fi gye|met igé nye|. Megközelí tő|eg fe|eannyian é rkeáek, mint
ahányan távoztak az inté zmé nyünkbő|'

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
SzakkÖzé pisko|a é s Ko||é gium

264 Í ó volt a tanu|ói lé tszám. Az összeté te|t tekintve:

HH 35 fő; HHH 21 fő; SN| 65 fó; BTMN 16 fő; Rsz gyv tám 72Í o;
Ko||é gium 206 fő.

A szÜlők 35 o/o.a a mezőgazdaságban do|gozó fizikai munkás,
mezóqazdasáqi kisvá||a|kozó, ősterme|ő:25 o/o-a nyuqdí ias (5o o/o-
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a rokkant), 20 o/o-a munkané |kÜ|ii 20 o/o-a egyé b (köza|ka|mazott,
köáisávise|ó, közé pvezető, ipari tevé kenysé get fo|ytató
vá||aIkozó).
\ szÜ|ők isko|ai vé gzettsé gÜk szerint: 60 % 8 á|ta|ános isko|a, 35 %
;zakmunkás, 5 % é rettsé gi.
l|vá|t szü|ők gyermeke 45 %.
|anulóink 35-40 o/o-a potenciá|isan veszé |yeztetett a hátrányos
:sa|ádi- é s a csa|ádok rossz anyagi he|yzete miatt.
|-anu|ói jogviszonyát megszÜntette 15 fő' Tanu|mányait más
nté zetben fo|ytatta 8 fó. Tané v közben más inté zetbő| é rkezett 7 fő.

sko|ánkbó| |eggyakrabban azé rt mennek e| a tanu|ik, mert a
to||é giumi kötöttsé geket, a csa|ádtó| va|ó távo||é tet nehezen tudják
negszokni. Nagy prob|é ma, hogy a szü|ók nem ké szí tik fe| a
;yermekeiket a ko||é giumi é |etre.

Bereczki Máté  É |e|m is zeripari
é s Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s
Sportiskola

osszes tanu|ó |é tszáma: 496 fő.

Közü|ük a HHH tanu|ók száma: 16 fő' sNl tanulók száma: 45 fő,
BTM tanulók száma: 32 fő, rendszeres gyermekvé de|mi e|látásban
ré szesü|ő tanu|Tk száma: 369 fő' ko||é giumitanu|ók száma: 60 fő.

E|vándor|ás tendenciái, okai: a tané v során összesen 31 fő hagyta
e| az isko|át. Ebbó| a tanköte|ezettsé g megszűné sé ve| saját
ké ré sre 17 fő szlintette meg jogviszonyát, Ennek |eggyakoribb oka,
indoka -a tanu|ók e|mondása szerint - az vo|t, hogy do|gozni
szeretné nek, kü|fö|dön próbá|nak szerencsé t, vagy esti tagozaton
szeretné k folytatni tanu|mányaikat. Több esetben a tanu|ó arra
hivatkozott, hogy a tervezett munkavá|la|ása összefÜggé sben van
a csa|ád rossz anyagi he|yzeté vel, s e miatt ke|| abbahagynia
tanuImányait.

A fentieken tú l tané v közben mé g 13 fő szüntette meg
tanu|mányait, me|ynek |eggyakoribb okai vo|tak'egy másik szakma
vá|asáása, vagy fé |é vi bukás után döntött Úgy, hogy másik
isko|ában fo|ytatná tanuImányait'

Tané v közben másik inté zmé nybó| 12 tanu|ó é rkezett isko|ánkba.
Közü|ük a je|entős többsé g 9. é vfo|yamos tanuló vo|t, akiket tané v
e|ejé n iratkoáak be. Elmondásuk szerint a fe|vé te|i e|járás során
o|yan isko|ába vettek fe| őket, ahova igazábó| nem szerettek vo|na
járni vagy közben jöftek rá, hogy nem szeretné k aá a szakmát
tanulni. Rajtuk kí vÜ| 1 tanu|ót a 11. é vfo|yamra,2 főt pedig 10.
é vfo|yamra vettünk fe|' ök az isko|avá|tást csa|ádi okokra
hivatkozva ké rté k. (kö|tözé s' vá|ás)

Fodor József E|e|m iszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

|sko|ánkban a 2016l2017.es tané vben összesen 171 tanu|ó
vé gezte tanu|mányait (október l-jei á|lapot)' oktatásukra 30 fő
pedagógusunk vo|t, va|amint 21 fő nem pedagógus segí tette a
munkánkat. Az összes tanu|óbó| 9 fő szakgimnáziumi tanu|ó vo|t
(sütó- é s cukrászipari szaktechnikusok), a többi szakközé pisko|ai
tanu|ói (ideé rtve azon tanu|ókat is, akik szakmai vizsgájuk -
ré gebbi. megszezé se után é rettsé gire ké szü|tek). Atanu|ók közÜ|
3 fó kettős á||ampolqársáqú  (maqyar nemzetisé qű) kü|fö|di tanu|ó
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vo|t. A tanulók közü| 43 fő ko||é gista vo|t, 36 fő bejáró' a többi pedig
helyi.
A fenti adatokbó| |átszik, hogy isko|ánk az é |elmiszeripari ké pzé s
terü|eté re koncentrá|. Atanu|ók je|entős ré sze nem he|ybeli, hanem
a környé k te|epü|é sein é |' Az iskola tevé kenysé gé t nagy |é tszámÚ
szemé |yzet |átja e|' amit a szerteágazó tevé kenysé g (oktatás +
terme|é s) indoko|.
lskolánkban 53 fő vo|t a sajátos neve|é si igé nyű tanu|ók |é tszáma'
ami köze| 1l3-a a te|jes |é tszámnak!
A tané vben 49 tanu|ónk vo|t hátrányos (24 fő) vagy ha|mozottan
hátrányos (25 fő) he|yzetű. Az ő hátrányaik csökkenté se nagy
fe|adatot ró isko|ánk minden do|gozójára.
Kieme|ten tehetsé ges tanu|ók nem vo|tak regisztrálva, azonban
meg ke|| jegyezni' hogy szé p sikereket é rtünk e| az országos
szakmai versenyeken (hú sipari termé kgyártó szakma 1. é s 6.
he|vezé s, pé k 8. helvezé s, pé k-cukrász 7. he|vezé s)

Ga|amb József
Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

A Ga|amb József Mezógazdasági Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a a 2o16l2017-es tané vet 355 tanu|óva| kezdte
meg' me|ybő| .169 fő bejáró (48%) más te|epÜ|é sről é s 39 fő
ko|lé gista (11Yo). Az iskola nem makói tanu|óinak aránya 59%. Fz.
e|mÚ|t é vekhez ké pest ez az arány erős növekedé st mutat. 20,í 3-
ban a bejárók é s ko||é gisták aránya 39% vo|t.
Ko||é gista 41 Í ő B$áró,|64 fő

A tané v közben más inté zmé nybő| é rkezett 12 fő' Az isko|a
vá|tásnak oka, a |akhe|yhez köze|ebbi isko|a, Vagy a szü|ők
vá|ásáva| a gyermek e|he|yezé s vá|tozása. |sko|ánkat 57 tanu|ó
hagyta e|, közÜ|Ük 22 saját ké ré sre szÜntetté k meg tanu|ói
jogviszonyukat, tankötelezettsé güket te|jesí tve.. Saját ké ré sé re
tanu|mányait másik inté zmé nyben fo|ytatta 10 fő. Je||emzően a
kifutó szakmákon tanu|ó diákok mentek e| inté zmé nyünkbő|, i||etve
az é rettsé gire fe|ké szí tő é vfo|yamokró|, aho| már szakmai
vé gzettsé gge| rende|kező tanu|óink tanuInak'

Gregus Máté  Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

Az októberi statisztikában 285 tó tanu|ó szerepe|t, más
inté zmé nybő|5 fő tanu|i é rkezett. 15 hátrányos helyzetű é s ebbő|
3 fő tanu|ó vo|t hátrányos he|petű. Az SN|-s diákok száma 27 fő
vo|t. A BTMN-es tanu|ók 27-en vo|tak. Az RGYK e||átást 35-en
kaptak. A ko||é gisták 47-en iratkoáak be, bejáró tanu|ók 87-en
vo|tak. '15 fó tanu|ó távozott az isko|ábó| a vizsgá|t idószakban'
Ebbó| 11.en a tanköte|ezettsé gük megszűné sé ve| saját ké ré sre, 4-
en más inté zmé nybe ké rté k áthe|yezé süket.

A tanu|ók e|vándorlása' kiiratkozása je||emzően a technikus
é vfo|yamokbó| kerÜ| ki, sok esetben esé |yte|enek a technikusi
ok|evé | megszerzé sé re i||., az igazo|at|an órák magas száma miatt
ké nyszerÜ|nek az isko|át e|hagyni.

Amí g lehetősé g volt, addig a környezó szakközé pisko|ábi| kerü|tek
átvé te|re az é v közbeni átiratkozók. Az ágazati/szakgimnáziumi
rendszer miatt ez egyre kevesebb, jel|emzőbb a ki|encedik
é vfo|yamra törté ntj beiratkozás, é wesáé sse|.

[ (
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A tanu|óink je||emzően Csongrád, Bé ké s' Bács-Kiskun megyé bő|
kerü|nek ki. A csa|ádi gazdaság miatt sokan a bejárást vá|asztjáka
kol|é giumi e|he|yezé s he|yett.

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakgimnáaium

A szegedi Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium tanu|ói lé tszáma
a 2o16l17-es tané v kezdeté n 329 Í ő vo|t, a tané v vé gé n 317
tanu|ónk vo|t. 3 halmozottan hátrányos helyzetű é s 6 hátrányos
he|yzetű tanu|ónk van. Rendszeres gyermekvé de|mi e||átásban
ré szesÜlt 32 fő diákunk. 19 fő sajátos neve|é si igé nyű diákunkka|
utazó gyógypedagógus fog|a|kozik' tanu|ási zavarra| 30 tanu|ónk
kÜzd.

Saját ko||é giumma| nem rende|kezÜnk, a városi ko||é gium
taginté zmé nyeiben 165 ko||é gista tanu|ónk |akik' Más te|epü|é sről
naponta bejár az isko|ába 61 fő.

Fő|eg Csongrád, Bé ké s Bács-Kiskun megyé bő| isko|ázunk be
tanu|ókat, de 43 né hány tanu|ó más megyé kbő| é rkezett. Tané v
kÖzben (Únius ,tS-ig) viszony|ag kevesen szüntetik meg a
jogviszonyukat, inkább a tané v (á|ta|ában a sikerte|en tané v) vé ge
után döntenek a távozás me||ett. Á|ta|ában azokatanu|ók fo|ytatják
másik inté zmé nyben a tanuImányaikat, akiknek a|acsony a
szakmához va|ó kötődé se (másik szakgimnáziumba mennek),
i||etve akik tú | nagy kihí vásnak é zikaz é rettsé gire va]ó fe|ké szü|é st
(szakisko|ában fo|ytatják a tanu|mányaikat). A kiIencedikesek
gyakran nem ké pesek megbirkóznia ko|lé giumba kerülé s kapcsán
a szü|ői háztól va|ó e|szakadássa|, é vente egy-ké t olyan diákunk
van, akinek ez prob|é mát je|ent. Ez a tanu|mányi eredmé nyben, az
egé szsé gi á||apotban, ritkábban magatartási prob|é mákban jelenik
meg. A ko||é giumma|, a neve|őve| va|ó kapcso|attartás, az
egyÜttműködé s időnké nt ké pes eá orvoso|ni, de a jovőben
remé nyeink é s terveink szerint az egyÜttműködé s erősí té sé ve|
tovább tudjuk csökkenteni az isko|ánkat e|hagyók számát.

A tanköte|ezettsé g megszűné sé ve| gyakran egé sz más irányba
indu|nak a tanu|óink. l|yenkor esetenké nt kiderü|, hogy a szÜ|ó
ragaszkodott az isko|ához, a tanu|ó más irányÚ é rdek|ódé se csak
a tankÖtelezettsé g megszűné sé ve| é rvé nyesü|hetett.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s
Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s
SzakkÖzé piskoIa

253Í ő a tanu|ói |é tszám.

HH 10 fó; HHH 1 fő; SN| 34 fő; BTMN 35 fő; Rendszeres
gyermekvé delmitámogatásban ré szesü| 37 fő; Ko|lé gista 12 fő.

Tanu|ói jogviszonyát megszÜntette 22fő. Tanu|mányait más
inté zetben folytatta 1 fő. Tané v közben más inté zetből é rkezett 9
fó'

|sko|ánkbó| |eggyakrabban azé rt mennek e| a tanulók, mert nem
gondo|ták át a szakmavá|asáást Vagy nem akarják fo|ytatni
tanu|mányaikat munkavá||a|ás é s egyé b okokbó|'

A tanu|ók egy ré sze családi-, megé |heté si okok miatt, saját ké ré sre
szÜnteti meg jogviszonyát é s nem fejezi be tanu|mányait

il
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Az é v közben hozzánk é rkezők ré szben bei||eszkedé si gondok,
ré szben szakmavá|asáási é s csa|ádi okokbó| iratkoznak át
inté zmé nyÜnkbe. Sok köztük a gyengé bb ké pessé gű tanu|ő, az ő
Í  e|zárkóztatás uk kü |ön fi gye| m et i gé nye|.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági
é s E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Adott tané vben az összes tanu|ó lé tszáma 240fő' Tané v közben
másik inté zmé nybő| é rkezett 12 Í ő. Hátrányos He|yzetű (HH)
tanu|ók száma 94 Í ő' Ha|mozottan Hátrányos He|yzetű (HHH)
tanu|ók száma 73 fő' Sajátos nevelé si igé nyű (SN|) tanu|ók száma
12 fő. Bei||eszkedé si, tanulási, magatartási nehé zsé gge| (BTMN)
küzdő tanu|ók száma 1 fő' Rendszeres gyermekvé delmi
e||átásban ré szesÜ|ő tanulók száma 141 fő' Kiemelten tehetsé ges
tanu|ók száma 4 fő. Bqáró tanu|ók száma 213 Í ő'
Ko||é giumba beiratkozott tanu|ók száma 14 fő' október 1 é s
augusztus 31 között távozott tanu|ók száma 64 fő.
TanköteIezettsé ge megszűné sé ve| tanu|ói jogviszonyát saját
ké ré sé re megszÜntette 30 fő. Tané v közben tanu|ói jogviszonyát
megszÜntette,tanu|mányaitmásikinté zmé nybenfo|ytatta 7
fő.

FM Ke|et-magyarországi

Agrár-szakké pző Központ,

Mezőgazdasági

Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Az FM Kelet-magyarországi Agrárszakké pző Központ je|en|eg egy
szé khe|y. é s három taginté zmé nyt fogla| magába:

. FM Ke|et-magyarországi Agrárszakké pző Központ,
MezŐgazdasági Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s
Kol|é gium, Jánosha|ma;

. FM AszK, Mátra Erdé szeti, Mezógazdasági é s
Vadgazdá|kodási Szakgimnáziuma, Szakközé pisko|ája é s
Ko||é giuma,

. FM AszK, Pé tervásárai Szakgimnáziuma,
Szakközé pisko|ája é s Ko||é giuma,

. FM AszK - Bartha János Kerté szeti Szakgimnáziuma é s
Szakközé pisko|ája.

A helyzetfe|mé ré s Összegzé se során fekete szí nne| je|ö|jÜk az
ASZK egé szé re vonatkozó információkat.
A taginté zmé ny-specifikus adatok az a|ábbiak szerint je|ennek
meg: Jánoshalm a. f*áiraiu r*ei. P*tei"v*isá ra. $zentes.
Va|amennyi isko|ánk tisáa mezőgazdasági proÍ i|ú  szakgimnázium
i||etve szakközé piskoIa.

A ké t Heves megyei isko|a jól kiegé szí ti egymást, hiszen
Mátrafüreden mindössze egyet|en szakmában fo|yik
szakközé pisko|ai ké pzé s, é vfo|yamonké nt egy osáályt indí tanak.
Pé tervásárán nem tudnak szakgimnáziumi osztá|yokat a
je|entkezők hiányában szervezni, ugyanakkor a H|D program
kereté ben Kerti munkás ké pzé st fo|ytatnak' A másik ké t isko|ában
viszony|ag arányos a megosztás a ké t szint között.
Jánosha|ma é s Pé tervására a 2017l,18. tané vtő| kezdődően az
oKJ-s szakmai bizonyí tvánnya| rende|kezők számára e|indí totta a
ké t é ves é rettsé gire törté nő fe|ké szí té st esti munkarendben'

$uÉ cHEHY|*
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száza|é kban viszont Szentesen ké peznek SNl-s i||etve
BTMN.s tanulókat. Meg ke|l azonban jegyezni, hogy isko|áink
szakem ber-e||átottsága ezen a terÜleten kifogáso|ható. N incsenek
gyógypedagógusaink, fej|esztő pedagógust is csak Jánosha|mán
fog|a|koztatunk te|jes óraszámban. Ugyancsak nagy szÜksé g |enne
mentá|higié né s szakemberre é s isko|apszicho|ógusra. Ezeket a
prob|é mákat va|amennyi taginté zmé ny a környező, terü|etileg
i||eté kes csa|ádsegí tő szo|gá|atokka| é s neve|é si tanácsadókkal
egyÜttműködve igyekszik mego|dani'
Kieme|ten tehetsé ges tanu|ókat csak a mátrafüredi isko|a rögzí tett,
mindössze 5 főt.
Szentes nem rende|kezik ko|lé giummal, ko||é gista tanu|óikat városi
ko||é giumban he|yezik e|. A mátrafüredi isko|a komo|y ko||é giumi
fé rőhe|yhiánnya| kiizd. Atanu|ói |é tszám 63o/o-a ko||é gista, ennek
csak fe|é t tudják saját ko||é giumban e|he|yezni. A másik 50 % városi
ko||é giumokban kap fé rőhe|yet, de igen sokan ké nyszerü|nek
a|bé r|etbe is. Jánosha|mán hason|ó kezd |enni a tendencia, mivel
nagy a beisko|ázási körzet, egyre nagyobb |é tszámban igé nye|nek
a diákok ko||é giumot'
A |egmagasabb a bejárók aránya Pé tervásárán (74%o), a
|ega|acsonyabb MátrafÜreden (37o/o). A |emorzso|ódás a
Iegmagasabb Pé tervásárán (30%)' a |ega|acsonyabb MátrafÜreden
(3,7o/o)' A |emorzso|ódás elsód|eges oka a |ányok eseté ben a korai
terhessé g. Sokszor a fiú k az apai szerepvá||a|ás miatt
ké nyszerü|nek arra, hogy munkát keressenek, é s gyermekükrő|
va|ó gondoskodás miatt megszllntetik tanu|ii jogviszonyukat'
Mások szegé ny csa|ádokbó| é rkeznek, a tanköte|ezettsé g
megszűné sé ve| munkát vá||a|nak' Sokan vannak o|yanok is, akik
kikerÜ|nek a kÖzoktatási rendszerből, té t|enÜ| tö|tik
mindennapjaikat, hiszen a munkaerőpiacon sem he|yezkednek e|.
9. é vfo|yamon a másik isko|ába va|ó átiratkozás okai kÖzé  tartozik,
hogy a diák nem tud bei||eszkedni a ko||é giumba, honvágya van, a
szÜ|ők a |akhe|yükhöz köze|ebb keresnek továbbtanu|ási
|ehetősé get gyermekük számára' Az iskolábó| va|ó kizárás
fegye|mi bunteté st a vizsgá|t tané vben csak a szentesi
taginté zmé ny a|ka|mazott mindössze 1 a|ka|omma|.

szÉ cxrxv|s
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Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi
Mezőgazdasági é s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko||é gium

|gen, október hónap fo|yamán, a gólyaavató után a 9' é vfo|yam
osáá|yfőnökei ké rdőí ves fe|mé ré s formájában vizsgá|ják a tanu|ók
iskolavá|asáási motivációját, a bei||eszkedé si tapasztaIataikat stb.
A ké rdőí veket az osztá|yfőnökök Összesí tik, majd tantestÜ|eti
é rtekez|eten ismertetik az eredmé nyeket a neve|őtestü|et számára,
aho| megbeszé |jük a fe|merü|ő ké rdé seket. A kibőví tett vezetői
é rtekez|et beisko|ázási megbeszé |é sé n fe|használjuk az
eredmé nyeket é s alakí tjuk ki a szÜksé ges straté giai |é pé seket.

Gyakran harmadik generáció tanul már ná|unk' |tt vé gzett szÜ|ők
í ratják be gyermekeiket hozzánk, testvé rpárok járnak isko|ánkban,
tehát nagy a csa|ádi kötődé s szerepe. A csa|ád mezőgazdasági
kötódé se, a |ovak szeretete fontos szerepet játszik a
pá|yavá|asztásban. ldősebb barátaik, ismerőseik aján|ják nekik
isko|ánkat'

Bársony István Mezőgazdasági
Szakgimnázium'
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Sok tanu|ó je|entkezik hozzánk azé rt, mert va|ame|yik szakmabé |i
csa|ádta gja, barátj a ism erőse hozzánk jár, ná| u n k vé gzett.

Az isko|avá|asztásukat eme||ett ké pzé stő| fÜggően más.más
té nyezők befo|yáso|ják. Hiányszakmáná| nyomós é rv az ösztöndí j.
Bár az ösztöndí j |ehetősé ge egy nagyon pozití v do|og, de sokszor
negatí van befo|yáso|ja a diákok irányvá|asáását, ugyanis a jó|
tanu|ók sem je|entkeznek emiatt technikusi ké pzé sre, mive| az nem
fizet' Ez kissé  e||entmondásos, hiszen sokan közÜ|Ük minden
további né lkÜ| ké pesek lenné nek egy é rettsé gi é s ké sőbb egy
technikusi vizsga megszezé sé re.

Az isko|avá|asztás indokait mé rjük a hozzánk je|entkezőkné |, az
ezekből nyert információkat fe|haszná|juk a következcí  é vek
tervezé si fo|yamataiban, é s a beisko|áz során is'

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
SzakkÖzé pisko|a é s Ko||é qium

Csa|ádié s baráti kötódé sek a |eggyakoribbak.

Bereczki Máté  É |elmiszeripari
é s Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Sportiskola

lsko|ánkban hivatalos formában nem mé rjük isko|aválasztás okait,
de az osáá|yfőnökök i||etve a szaktanárok erró| az e|ső napokban
szóban é rdek|ődnek. Terveink szerint eá a kÖvetkező tané vtő|
kezdődóen ké rdőí v formájában fogj uk megtenni.

A beisko|ázás.po|itikánkban minden á|ta|unk kí ná|t szakirányra
uovano|van hanqsÚ|Vt fektetÜnk. Termé szetesen aqrá r-szakké pző

sz*cHrr*vr*
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inté zmé nyké nt (a fenntartói e|várások é s az e terÜleten
tapasztalható beisko|ázási nehé zsé gek miatt is) e terÜletek
prioritást é rdeme|nek, de semmiké ppen sem a többi rovására.

Tanu|óink isko|ához va|ó kotődé sé nek fokozása fo|yamatos é s
kieme|t fe|adatunk, cé lunk. A kötődé s okai között |eginkább a
csa|ádi tradí ciók (itt tanu|t családtagok, csa|ádi gazdaság stb.), az
isko|a köze|sé ge, barátok je|en|é te é s termé szetesen a vá|asáott
szakmához (gé pé szethez, sporthoz, rendé szethez) va|ó kötődé s
szerepel.

Fodor József É |e|miszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

Pe. iskolavá|asáás motivációjával kapcso|atban konkré t
mé ré sekke| nem rende|kezÜnk. Az osztá|l1Í őnÖkök információ
a|apján isko|ánkat azok a tanu|ók vá|asztják, akik már va|ami|yen
csa|ádi kötődé sse| rende|keznek (szÜ|eik, testvé rÜk ide jár); nagyon
erős szempont a szakma iránti e|köte|eződé s; azok is szí vesen
válasáják isko|ánkat, akik speciá|is neve|é si igé nyűek é s ezt az
igé nyÜket nem gyógypedagógiai iskolában szeretné k kie|é gí teni;
valamint vannak sainos o|yanok is, akik máshová nem iutottak be.

Galamb
Mezőgazdasági
Szakgimnázium
Szakközé piskoIa

József

é s

Pontos ké rdóí we| nem mé rünk' mive| az isko|a tanu|ói
összeté te|é nek áta|aku|ása miatt eddig erre nem vo|t
|ehetősé gÜnk. Az e|mú |t ké t é vben tettÜnk rá kí sé rletet, de az
eredmé nyek kié rté ke|é se során rájöttünk' hogy az adatok
é rté kelhetet|enek.
Az isko|át vá|asztó bejáró é s ko||é gista tanu|ók egyre nagyobb
arányban é rkeznek szÜ|ői indí tatásra, i||etve megfigye|hető, hogy a
tanu|ók motivá|tsága nőtt. Az inté zmé nyt a je|entkezők kÖzÜl egyre
többen je|ö|ik meg e|ső he|yen. A makói é s a köze|i te|epÜ|é sekrő|
é rkező diákok je||emzően megszokásbó| vá|asáják
inté zmé nyünket. A Ga|amb József isko|a joge|ődjeiben nem
a|apozták meg az isko|a hí rnevé t - finoman szó|va, nem törődtek
azza|,hogy az isko|ába mi|yen ké pessé gű diákok je|entkeznek. Ezt
a sáereotí piát ke|| |ebontanunk a következő é vekben.
E kettősé g je||emző isko|ánkra: a távo|abbi te|epÜlé sekrő| é rkező,
jobb ké pessé gű diákok már az isko|ában fo|yó munkának
köszönhetően vá|asáanak bennÜnket, a,, ré gi, k|asszikus'' terÜ|etrő|
é rkező diákok pedig ''jobb hí ján'' vá|asztanak bennÜnket.
A fe|mé ré sek e|indí tását mindenké ppen tervezzük.
A tanu|ók kötődé se közÜ| a |egfontosabb, hogy a szÜ|ei Vagy a
testvé rei is ide jártak.

Gregus Máté  Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

Az isko|avá|asztást je||emzően osztá|yfőnöki órákon tudjuk nyomon
követni. |||etve ké rdőí v segí tsé gé ve| minden é veben fe|mé rjÜk az
isko|avá|asztási motivációt.

A tanu|óink saját dönté sbő| é s az oktatott
szakmáink/szakmakí ná|atunk miatt vá|asztják továbbtanu|ási
he|yké nt a Gregust' A csa|ádi köte|é keké s az isko|a köze|sé ge is
szerepet játszik a vá|asztásban' Kisebb mé rté kben de, szerepe van
a pá|yaválasáási nyí lt napunknak is az isko|avá|asztásban.

A beisko|ázási fo|yamatba beé pí tjük a tapaszta|atokat.

sz*c*rnvr$
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A tanu|ók szemé |yes kötődé se a csa|ádi kapcso|atokon (szÜ|ók'
testvé rek a Gregusba jártak) tú |, az isko|ai programokon keresztÜ|
próbá|juk erósí teni.

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakgimnázium

Az isko|aválasztás indokait isko|ai szinten nem mé rjÜk é s tartjuk
nyi|ván, de a ki|encedikes osztá|yfónökök rendszerint megké rdezik
az ú j diákokat az isko|aválasztás motivációjáró|. E|sősorban a
szakma iránti é rdek|ődé s, a termé szet szeretete miatt vá|asztjákaz
isko|ánkat. A beisko|ázási sikeressé g növe|é se é rdeké ben a jövő
tané vtól kezdve a ki|encedikesek eseté ben sokka| a|aposabb é s
cé |zottabb fe|mé ré st tervezÜnk vé gezni, többek között az
isko|avá|asáás, a családi viszonyok, az otthoni kÖrnyezet jobb
megismeré se é rdeké ben.

Bár csökkentí  tendenciát mutat' de mé g mindig megfigye|hető a
csa|ádi hatás az isko|ánk kivá|asztásáná| (nagyszÜ|ő, szÜ|ő, testvé r
vagy unokatestvé r is a diákunk vo|t, í gy dönt a tanu|ó az isko|ánk
mellett).

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s
Környezetvé deImi
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskola

Csa|ádi é s baráti kötődé sek a leggyakoribbak. Van mé ré s.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági
é s É |elmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Leginkább Szé csé ny város kisté rsé gé ből tudunk beisko|ázni,
jel|emző a környé ken, hogy a tanu|ók isko|át vá|asztanak, nem
pedig szakmát.
A pé k a gazda é s a mezőgazdasági gé pé sz ké pzé sek
hiányszakmák, í gy a szakisko|ai ösáond'tjje|entős motivációva| bí r
a szakmavá|asáásná|.

FM Kelet.magyarországi
Agrár-szakké pző Központ,
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

Az iskolavá|asztás motivációja e|té rő taginté zrné nyenké nt. Bár
kü|ön erre vonatkozóan nincsenek mé ré seink, az osztá|yfőnökök
e|beszé |getnek errő| a tanu|ókka| a ki|encedik é vfolyam e|ejé n.
Nyi|vántartássa| erre vonatkozóan nem rende|kezünk.
jár":*ai:*ln;tr* *ty*n t*nul*k j*i*nti<*rnck, **:?, * d*i-*iÍ *iiji
regÍ ób*n ar inlt!:ryl*nyi:*n *:*r:*ti v*Üz*tt$*Ü**l jÓ} *i tu**ak
l'r*ly*:k*dn!. hlsz*n *riimt*ian m*e*g*:ii**;igi v;il ialK*ai**
rrrjk**lk * **rr:yr5i<**' Vann**k. *kik it s'*j*l *s*lá*i p,*ztia*.ilgtsa
i*in*k v!.t*:a * it,é r::é s b*fej*zé s*k*l' 

.Ir.** 
ia*u}**it sruí *j*. **t

m*r n*gyx:u!*j* e*etl*g teslvé re is * rflj tsk+í i*nks* jái-t' v-agy
í *inotik **;** k*retáb*t't ju{*ttak ei i gk*i* ní  i::*
i,'.4 *ir *í  {:.r **** *:r *rd*srk*p:ásnek \ja* **sy*iil *n y*, $*k criy;;n
*i*k {enul ttt. akir:*k s;'Ji*i i5 r;rií .e? ir'}*ión *rt a kr:e*g;i*7r:!!lz.
v*!a*zí r:í iák" A *y,iii i"r*p*k *{k;:l*r;iiv*i xokarl *1iatt:1at"r.*,*, az
i*k*l;*b*. A l***** *|,s*****! é * s;il l*ik*i i*6i*k*b* a gy.:*yoru
i*: n: *.ez*!i Á tir *y ez*t, *x i s k cl a sz *p.t*E *. a. ia*ul*b :'; d v* ri * * ** g*
lagadj* **g. í iy*rrk*r m*gkerd*;zijk' #i<ei arr*i is' ni*{ *:i *
*:*kr'ál i.:iv*nj*k t*::ulni' ** x l*Etci:b iri* j*l*ttk*x* gy*rek $;*].*li
*; :*il*t*k*t' * i*i"iniisz*tÜt. hiv*tá*sx**'s iry1iftt: ar er**sxetci" 4
vapz*";.?. Ji*?"**. Üyskr*il vis*raiái*g*i**k eZ áilfia iliei.jí i:'f.
F*terváxi{rara * k*rny*z* falvakbsl jeientk*zr:*k l*girrkái:b
tanulok' il:*lt a di;áknk az ailaÍ *na* isk*lákh*n ig*n gyeng*n
t*}i*sí t*n*k' A *zulck $z*rstik a kÖr*l; i*k*iáh:an {udni *v*r*keike{.
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í őlcg a ki*ebb**igi családgkra jellen:ző. ,rz*g,y nem szitregen
eng*ri!k *i *ket k*ll*giumba. \i*rn a s:akmaválasxt*gra. hnn*rn a:
int*zmé ny k*z*i*é g*r* *sii'i * h*nEsL}}y. Á la::uirrán.vi át|*g*k. a
l*n:*rzs*i*ciás *zt mutatja. h*sy a gy*r*kek m*jdn*n: f*l* *sak.
az*rt jár i*ko|ába. rn*rt kel|' *s a tanko1*}ezetts*g *|ár*s*v*} el i*
hagyja az iskciát" Vannak *zcnban o|5ian*i< ig. *kik*t **ak ar
iskglába járáshoz kalp*s*i*d* jtltlatá$*k tartan*k a r*ndsx*rben.
A b*iskoiárá*i n:unk'a*s*p*rt mind*n *v*en *ssa*v*ti a
j*|ontk*z*k iakih*|y*t a k*i"*bbi ávi *d*t*kka|" *s *nn*k alapján
*rÜkság sá*|int nr*dosí t * be}*kgiázás t]ivona|án"
A kr:veik*z* *vb*n ',{-? í ei *rk*zik o|}'an ,*'**o!*sr*i is. ah*nn*n
ad*ig n*nr v*lt siakunk. sokat seání t *: i*kolavála*xt*sna| ax-
hogy mit hallan*k a tanulók a rág*bben h*zz;*nk ját"l t*t"ti;l*kt*|.
Van' akin*k é d*s*pja. tggtvé re' falube|ije ajánl*tta isk*}ánk*t"
$zentes nincs konnyű h*|yz*tb*n beisko|ázási sz*mpontbil,
hiszen a városban tobb közé pisko|a is ta|á|hati' Fő|eg azok az
álta|ános iskolások je|entkeznek ide, akik otthon is foglalkoznak
kert**zettsl.
Á tanul$k iskolaválasztásainak indokait mé rni sarka|atos ké rdé s az
iskolában' É v elejé n a friss*n beiratkozott tanulók kórőí vet t*lt*nek
ki, hogy miárt ezt az iskolát válasáották. az ismereteik mi|yen
forrásból származnak' A ki*ri*ke|é s után. a kÖvetkaző *vek
beisko|ázási straté giáját az eredmé nyek. i||etve a |evont tanulságck
a|apján a|akí tjuk ki'
Minden *vben csÖkken a tanulói lé tszámunk, a beiratkoeott tanu|ik
szárna 4 é v át|agában 2s %-ka| csokkent, viszont kisebb mé fi*kű
a |emorzso|ódás.
É vek óta a ,'Bartha mozaik 'internetes veté lkedő utalsó fordu|ójára
behí vunk minden 7' é s 8' é vfolyamos diákot. Mikozben a
í e|adatokat megoldják' megismerkednek az iskolával, az itt tanu|ó
gyerekekkel.
A 2a17fi1. tanivi beisko|ázásba besegí teit a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamra Csongrád Megyei lgazgatisága is' A
megyei iskolákból bé relt bussza| hczták ide az é rdek|Ődőket. A
gyerekek az isko|ai é |ette| ismerkedhettek, va|amint a
tangazdaságon kí vÜl meglátogatták a . szakmákat magas
szí nvonalcn művelo nagyÜzemeket: az Arpád Zrtt' i||etve a
Hungerit Zrt-t.
Az isko|a 77 é ves fennál|ása a|att nagyon sckan tanu|ták meg itt a
szakmát, a kerté szet rninden ágában. A vo|t diákok idehozzák a
gyermek*iket, unokáikat is elsősorban akkar' ha szakmában
maradtak, eset|eg csa|ádi vá||a|kozásaikat utadaik tovább viszik.
Nagyon sok esetben testvé rek' rokonok hozzák egymást' Jelenleg
is van o|yan csa|ád, ahonnan 3 ftj is isko|ánk tanu|ija.
Valamennyi iskolánkban megje|enik az a tendencia' hogy mindig az
a szakma vonz tÖbb je|entkezót, ami szakiskolai osztöndí jjal
támogatott.

sztcxrxvrS

t l '

l_1



18 *x**?üx,e'Yf 
ry G I N O P-6. 2. 3 -17 -2017 -00022

í .3.A tanulók tanulási motivációja

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi
Mezógazdasági é s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Ko||é gium

A partneri igé ny é s e|é gedettsé gmé ré s kereté ben megké rdezzük
tanu|óinkat, hogy mennyi időt s1ánnak naponta a tanu|ásra, felké szÜ|é sre
dé |után, este, ko|lé giumban. Evekre visszamenó|eg mutatkozik meg,
hogy a tanulók többsé ge (7svo) 1 óráná| kevesebb időt fordí t
fe|ké szülé sre' A minősé gbiáosí tássa| fog|a|kozó ko||é ga ismerteti a
mé ré sek eredmé nyé t minden tané vzáró é rtekez|eten. Az osztályfőnökök
ismertetik osztályfőnöki órák a|ka|máva| é s a tané vnyitó szulői
é rtekez|eteken az eredmé nyeket.

A tanmenetekben is rögzí tettük' hogy a tané v e|ső 5 órajának
va|ame|yiké t minden tantárgyból a tanu|ás taní tására ke|| fordí tania az
adott szaktanárnak. |tt kapják meg a tanulók az adolt tantárgy sikeres
e|sajátí tási lehetősé geinek módszertanát'

Bársony István
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Ko||é gium

A tanu|ók motivációját több té nyező függvé nyé ben vizsgá|juk. Amit mi
á||andó je||egge| követni é s javí tani tudunk, az az isko|ai |é gkör. Próbá|unk
miné | befogadóbb é s segí tőké sz atmoszfé rát teremteni a diákoknak,
mive| mé ré seinkbő| is tudjuk, hogy sokuknak otthon nem biztosí tott a
segí tsé g, ami tanu|mányaik elsajátí tásához szüksé ges..

Kisebb ré szükke| tudnak csak otthon fog|a|kozni a szü|ők, nagyszü|ők'
többsé gÜk a rászorí tás hiányában e|hanyagolja a tanulást. Az i|yen
gyerekekre próbálunk fokozottan hatássa| lenni, segí tsé get nyÚjtani nekik
Í e|zárkóztatő fog|a|kozásokka|, korrepetá|ásokka|. Mindig vannak jó
pé |dák' akik be|átják, hogy saját é rdekÜkben egy kis p|usz idő
ráfordí tásáva| javí thatnak az eredmé nyeiken, hiányszakmában
tanu|óknak a vá|tozás ké zze| foghatóvá is vá|ik, hiszen amikor Újra kapják
az ösáöndí jat be|átják' hogy megé rte do|gozniuk.

Sajnos sok diákunk nem |átja be a tanu|ás fontosságát, aá hogy egy
szakma megszerzé se több ajtót nyit meg e|őttük' mintha vé gzettsé g
né |kÜ| megszakí tják tanu|mányaikat. Ezek mögött a gyerekek mögött
nincs támogató csa|ádi hátté r. Ha a csa|ádban nincsenek e|várások a
gyerek Í e|é  az isko|a már nagyon nehezen tudja meggyózni, motivá|ni a
tanu|ásra. A szegé nyebb ré tegekbő| kikerü|ő tanu|óinkná| sajnos ez je|enti
a Í ó prob|é mát, ők miné | hamarabb do|gozni szeretné nek é s
idővesztesé gké nt é |ik meg a tanu|ást'

Szerencsé re szé p számma| akadnak o|yan pozití v pé |dák is, amikor a
csa|ád az isko|áva| szoros együttműködé sben igyekszik a gyereket a
megfe|e|ő ú ton tartani é s hozzásegí ti cé |ja elé ré sé hez. A tanu|óink egy
ré sze nagyon tudatosan fo|ytatja tanu|mányait, e|hivatottak szakmájuk
iránt' ná|uk |eqfőbb motiváló eró ha meqmé rettethetnek szakmai

'# ii;s'!:*:- H
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versenyeken' amire több té ren is |ehetősé get é s fe|ké szí té st kapnak,
aminek köszönhetően szé p eredmé nyeket é rnek el.

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Kollé oium

Igyekszünk motivá|ni. Egyé ni é s csoportos módszerekke|'

Bereczki Máté
É le|miszeripari é s
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Sportiskola

A tanu|ók motivációjáva| kapcso|atban nincsenek mé ré seink, de a
jövőben |ewezzÜk azt

Je|en|eg szaktanárok, osáá|yfőnökök beszámo|ói a|apján e|mondható,
hogy a tanu|ók motivációi között jelentós szerepet kap az egyes szakmák
ösáöndí jas je|lege. (iskolánkban többfé |e ösáÖndí jas program is |é tezik)
Ezen tú | a tanu|ók nagy ré szé t motivá|ják a jó tanu|mányi eredmé nyé rt
járó dicsé retek, juta|mak é s termé szetesen a szÜ|ői é s gyakor|óhe|yi
e|várások. Törekvé sÜnk' hogy a kü|ső motiváció mel|ett a belső
motí vumok is megerősÖdjenek tanu|óinkban. (a tanu|ást, a szakmát ne
csak egy kü|ső juta|omé rt, hanem önmagáé rt szeressé k, ne csak
másoknak akarjak megfe|e|ni, hanem bennük a|aku|jon ki egy ilyen irányú
vágy' igé ny' igé nyessé g- pá|yaorientáció, é lmé ny a|apÚ oktatás stb.)

A tanu|ás taní tása szaktanári hatáskörben van, hiszen az egyes
szakterü|etek taní tása, Í gy azok tanulása is sok specia|itást tarta|maz. A
tanu|ók osáá|yfőnökeiktól is kapnak i|yen je||egű segí tsé get, de a jövőben
tervezÜnk a tanu|ás taní tásának módszertani oktatását kÜlső
szakemberek bevonásáva|.

Fodor József
É |elmiszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

A tanu|ási módszerek megválasztása e|sősorban a szaktanárok fe|adata.
Azonban ennek vé grehajtása során maximá|isan figye|embe veszik a
tanu|ók speciá|is igé nyeit is. Az SN| tanu|ók rende|kezé sé re á|l utazó
gyógypedagógus is, aki a tanórákon tÚ| nyú jt segí tsé get a megé rté si
nehé zsé oek IekÜzdé sé hez.

Ga|amb József
Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé piskola

Az isko|ai motiváció, tanu|ási motiváció a|apvetően a taní tás-tanu|ás
fo|yamatának egy o|yan terÜ|ete, amely a tanuló é s környezete
kö|csönhatásaiban a|aku| ki. A tanulói környezet egyré sá az isko|ában
másré szt szÜ|ői házban é rhető tetten. A tanu|óink tanu|ási motivációját
ké rdőÍ v segí tsé gé ve| mé rjÜk. A tanu|ó, ha o|yan környezetben tanu|, aho|
jó| é rzi magát, akkor motivációja is bizonyí tottan magasabb. A ké rdőí ves
fe|mé ré s a|apján e|mondható, hogy tanu|óink jó| é zik magukat az
inté zmé nyben' Manapság azonban a tanulási motiváció közé ppontjában
az elsajátí tási motiváció á||, me|y sajnos nem minden tanu|ónkná| cé |. Sok
tanuló az e|sajátí tási motiváció szempontjábó| veszé lyeáetett.

Jel|emző' hogy isko|ánk nem rende|kezik saját ko||é giummal, diákjaink a
városi, közös ko||é giumban laknak. Isko|ánkban nincs ebé d|ő, í gy
é tkezé si |ehetősé g sem' Nincs továbbá jó| fe|szere|t tornaterem sem.
Amennyiben sikerÜ|ne ezeket megvalósí tani, de |egalább a közössé gi
tereket meqfe|e|ően kia|akí tani' diákiaink komforté zete sokat iavu|na.

Gregus Máté
Mezőgazdasági

A tanu|ók tanu|ási motivációját fő|eg osáá|yfőnöki órákon szoktuk
vizsgá|ni.

v l
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Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

A tané vben a fő motivációs bázist a szakké pzettsé g megszerzé se je|enti.
A |egtöbb tanu|ó szakké pzettsé get é s é rettsé git kí ván szerezni, ez a
motiváció. Ehhez minden |ehetósé get biztosí t az iskola. Je|entós szerepe
van a saját motivációs bázisnak is.

A konkré t mé ré si eredmé nyeket az osztá|yfőnökök é s a szaktanárok
haszná|ják fe| a napi/é ves tervező munkában.

A tanu|ás taní tása je||emzően ki|encedik osztályban az osZá|yfőnöki
órákon kerül e|ő, de tapasáa|at, hogy a szaktanári munkában is
megjelenik.

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakgimnázium

Inté zmé nyi szintű fe|mé ré s nincs.

A szaktanárok, osáá|yfőnökok gyakran ké rdezik meg a tanu|ókat
(á|ta|ában a tané v e|ejé n, fé |é vkor, tané v vé gé n) az eredmé nyekrő|, a
motivációjukról. Á|ta|áoan a sikeres é rettsé gi vizsga é s a szakmai tudás
megszerzé se szerepe| a motivációs erők között, de a tanu|ásra fordí tott
idő, saját beva||ásuk szerint is nagyon kevé s a jó te|jesí tmé nyhez'
Gyakran csupán annyi az e|határozásuk, hogy ne bukjanak meg. Nagyon
nehé z óket jobb eredmé nyekre sarka||ni, mé g akkor is, ha tudjuk' hogy
ké pessé geik a|apján többre |enné nek ké pesek. Az eredmé nyessé g
javí tásának é rdeké ben szÜksé ges a motivációt növe|ni, ennek e|ső
|é pé seké nt rendszerezettebben kel| mé rni a tanu|ási motiváció e|emeit.

A szaktanárok az egyes anyagré szekné | fe|hí vják a tanu|ik figye|mé t az
e|sajátí tás módszereire. A rendszeres számonké ré s, a sorrendisé get, a
memóriát, a |é nyeg|átást javí tó fe|adatok hozzájáru|nak a tanu|ás
eredmé nyessé gé nek javí tásához.

Kocsis Pá|
Mezőgazdasági é s
KÖrnyezetvé deImi
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

Egyé ni é s csoportos módszerekkel.

Lipthay Bé |a
Mezógazdasági é s
É |eImiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Ko||é oium

A tanu|ási módszereket i||etően ré szben megvannak a |ehet<í sé geink az
|KT eszközök haszná|atára, mive| az Agrárminisáé riumi fenntartásunk
e|őtt informatikai ké pzé sÜnk is vo|t, í gy megmaradtak a
számí tógé ptermek, csak sajnos már e|avu|tak.

FM Ke|et-magyarországi
Agrár-szakké pző
Központ,
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
KoIlé gium

A pé nzbe|i juttatás pozití van hat a tanu|ási motivációra is. 3
taginté zmé nyben fizetnek hiányszakmák ké pzé se során szakiskolai
ösáöndí jat' A tapasáa|at aá mutatja' hogy nemcsak a tanu|mányi
eredmé nyben figye|hető meg né mi, nem je|entős javu|ás, hanem a
hiányzások száma is kevesebb ezekben a szakmai ké pzé sekben, hiszen
7 őraigazo|at|an hiányzás fe|ett az ösztöndí j fizeté se megszűnik.
A tanu|ási motivációkkal kapcso|atban nem vé gzünk mé ré seket, nem is
tervezzÜk ezek bevezeté sé t. Vé |emé nyünk szerint a motivációs
tevé kenysé g olyan szerteágaző te|adat, hogy annak egy-egy ké rdtí í we|
kiragadható szegmense nem szo|gá| hasznosí tható információva|. A
pedagógia folyamatok, tanu|ás, taní tás, neve|é s minden pi||anatában
szüksé g van motivációra, mindig más je||egűre, amit a tanu|ó sokszor
é szre sem vesz' é s definiá|nisem tud.

se**xrrvr*
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A tanu|ási módszereket i||etően rendszeresen fo|ytatunk a diákokka|
konzu|tációkat. Ezek ré szben az osÁá|yfőnöki órák fe|adatai, ré szben
tantárgyspecifikus fe|adatok, ame|yeket a szaktanárok va|ósí tanak meg.
MegismertetjÜk a diákokat a haté kony tanu|ási módszerekke|, az on|ine
tanu|ás |ehetősé geive|, fo|yamatos a szaktanárok ré szé rő| az internetes
segí tsé gnyú jtás: kido| gozott té mák, szakirodalm i aján|ások, fe|adatsorok
mego|dóku|ccsa|, honlap-aján|ások, konkré t szemé |yre szabott segí tsé g.
Azokban a taginté zmé nyekben, ahol ko||é gium működik' a ko|lé giumi
köte|ező fog|alkozásokon is minden é vfo|yamon é rintett é s tervezett té ma
a tanulás taní tása. Ezt az é ves ko||é giumi fog|akozási terv tarta|mazza.
Ivi inien é vben palyazunk tanu|i inkkai ae Utraval* Ut a Szakmal. loz' U| áZ
*:'*iisé gihez pr*gramb*. ahnl az *gyini í *jlesat**i t*rYekt}en *
tanu}ágmódsxert*nra naEy hang**lyi f*ktet*nk. fgy*nl *s ***p*rt*s
í *glak*aások k*r*tei koz*tt foglalkozurik * m*ntoráltakkaí  ltt ig y*n
{emoras*lid*s. t'j* n*m sok. itoz*l 9Ü %-os *r*dnré nny*l *ik*l***n tr:*j:.:k
a programct zárni' *ik'*res szakfi"}ai, ill*tve *retistigi viz*gát t*stn*k
ta*uloink.
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í .4.Tanulók vise|kedé se, magataÉ ási problé mák - vise!kedé sváltozások figyelé se

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi
Mezőgazdasági é s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
SzakkÖzé pisko|a é s
Ko||é gium

A Pedagógiai Programban rögzí tett szempontok a|apján ke|| e|járnia
minden osáá|yfónoknek a fegyelmezt1 (é s juta|mazó) inté zkedé sek
eseté ben. A szempont|ista vi|ágosan e|őí rja' hogy mi|yen
függe|emsé rté s eseté n mi|yen figye|meáető inté zkedé s adható é s
adandó, kinek ke|| eá megtennie, mi|yen fe|ettes hatósághoz, e|járó
szervhez ke|l/|ehet fordu|ni, kiknek a bevonása szüksé ges'
Az osztá|yfőnök á|tal é sz|e|et vagy fe|é  jelzett prob|é ma fe|merü|é sekor
az osztá|yfőnök elősztr saját hatásköré ben próbál inté zkedni, az é rintett
fe|ek megha||gatásáva|, bevonja a prob|é mába az isko|a vezeté st,
szakember bevonása is fe|merü|.
Az iskolánknak |é tszámstop miatt nem |ehet isko|apszicho|ógusa sem.
Egy ré szmunkaidős szakember tevé kenykedik heti 4 irában a
ko|lé giumban, ez azonban nagyon kevé s. Őt osáá|yfőnöki órákon
igé nybe venni nem |ehet. Csak a vé dónő é s az isko|aorvos, va|amint az
osáá|yfőnökök m ege|őző m unkájára támaszkodhatunk.
Nem je||emzó a bu|lying. Ha vo|tak ennek je|ei, akkor hathatós tanári,
isko|a é s ko|lé giumvezetói közben lé pé sse| meg tudtuk akadá|yozni
ennek kibontakozását. Diákközgyű|é sen, az é rintettek kieme|é sé ve|,
szemé |yes beszé |geté sse|, a szÜ|ók bevonásáva| lehetett orvoso|ni a
prob|é mát.
|nternetes zak|atásra nincsen mego|dási straté giánk, szÜ|ői tanu|ói
je|zé sre az osztá|yÍ őnökök szemé |yes e|beszé |geté se a tanu|ókka| é s
szÜleikke|mé g eddig mindig eredmé nyt hozott.
A |egfontosabb he|yi prob|é mamego|dó fórumaink a diákkozgyűlé s, a
diákpar|ament, a diákönkormányzat Ü|é sei é s a szü|ői é rtekez|etek.
|gen van Fegye|mi Szabá|yzatunk. A fegye|mi e|járások során
e|sőd|eges szempont a vé t|en tanu|ók, a közössé g, az isko|a hí rnevé nek
megvé dé se, meg<1zé se. A büntető inté zkedé s neve|ő cé |zata, a javí tási
esé ly megadása, a tanu|ó jogok tisáe|etben tartása, az emberi mé |tóság
megőzé se, biáosí tása egyaránt a tanu|ók, é ppen ú gy a pedagógusok
irányába'

Bársony István
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s
Ko||é gium

Hivatalos dokumentumainkban, a Házirendben, va|amint a Pedagógiai
programban rögzí tve vannak a magatartásra é s szorgalomra vonatkozó
e|várások, i||etve ezek é rté ke|é sé nek módja.

A vá|tozások nincsenek szempontsor a|apján mé rve il|etve kie|emezve,
de fo|yamatosan nyomon követjÜk őket az egyes tanu|Tink eseté ben.

52É gHExv1t
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A tantestÜ|etben a ko||egák köái kommunikáció rendszeres, egyedÜ| a
gyakor|ati oktatókka| va|ó kapcso|attartás nehezebb, mive| ők nincsenek
bent az isko|ában napi rendszeressé gge|. Eá a prob|é mát áthida|andó
cé ||a|vezettÜk be a havi szintű osZá|yé rtekez|eteket, me|yek a|ka|máva|
a tanárok, neve|ők megbeszé |hetik problé máikat, javas|atokat tehetnek
arra, hogy az egyes tanu|ókat hogyan tudnák közösen, jobban
támogatni, mego|dásokat do|gozhatnak ki prob|é más esetek
mego|dására. Ezek az a|ka|mak hasznosnak bizonyu|nak, mive| a
sokszor hátté rben megbú vó prob|é mák í gy hamarabb fe|szí nre
kerÜ|nek' a diákokat taní tó tanárok jobban össze tudják hango|ni
munkájukat a megfe|e|ő eredmé ny e|é ré se é rdeké ben

Sajnos isko|apszicho|ógus nincs az inté zmé nyben, pedig sok esetben
nagy hasznát venné nk, ugyanis a gyerekek sokszor o|yan csa|ádbó|
é rkeznek hozzánk, ahol nem beszé |ik meg a problé mákat, nincs kinek
e|mondaniuk szorongásaikat, nemegyszer a tanárhoz forduInak
segí tsé gé rt, egyes esetekben o|yan prob|é máva|, aminek
mego|dásához szakemberre lenne szüksé g.

A szenvedé |ybetegsé gekke|, bűnözé sse|, agresszióva| kapcso|atban
rendszeresen tart e|<jadást bűnmege|őzé si e|őadó, vé dónó é s
osáá|yfónoki órák keretein be|ü| do|gozzák fe| a gyerekekke| az ezekke|
kapcso|atos prob|é mákat. Minden é vfo|yamot bevonunk, de kü|önös
figye|met fordí tunk a kezdó é vfo|yamokon a megelózé sre, mive| ez a
korcsoport a |egbefo|yáso|hatóbb é s mive| sokuk e|kerÜ| otthonró|
ko||é giumba, ú gy é rzik kikerü|tek a szÜ|ői fe|Í tgye|et a|i| é s haj|amosak
negatí v szokások fe|vé te|é re.

Isko|ánkban a szenvedé |ybetegsé gek közü| a dohányzássa| va|ó
küzde|em je|enti a |egnagyobb kihí vást.

A bu||ying sajnos ná|unk is jelen van, fokozottan figye|Ünk azokra a
diákokra, akiket társaik va|ami miatt kikezdenek. l|yen esetek
keze|é sé né | nagyon hiányzik egy isko|apszicho|ógus, aki gyakor|ati
tanácsokka| tudná fe|vé rtezni a sé rtett tanu|ót. Je|en körÜ|mé nyek között
azonna| lisztázzuk a szituációt, az osáá|yfónökök szemé |yes
elbeszé |geté sse| mé rik fe| a he|yzetet é s ha indoko|tnak ta|á|ják
bevonják a vezetősé get é s a szü|őket is a he|yzet mego|dásába.
E|ófordu|t már, hogy egy tanulónk mé |y depresszióva| kÜzdött,
isko|apszicho|ógus hiányában a Pedagógiai Szakszolgá|athoz
fordu|tunk, akik biáosí tották a szakembert a he|yzet mego|dásához'
l|yen esetekben nagyon hiányzik egy isko|apszicho|ógus RÖvid távon
mego|dódni |átszik a prob|é mánk, ugyanis egy pá|yázat keretein be|Ü|
kiközvetí tenek az isko|ához egy pszicho|ógust, de sajnos csak
határozott időre szó| majd a megbí zatása'

Nagy prob|é mát je|ent' hogy a gyerekek nem tudják megÍ e|e|ő módon
levezetni agressziijukat, ezek vezetnek ahhoz, hogy egyesek lelkileg
vagy fizikailag bánta|mazzák társaikat. Emiatt az osztá|yfónöki órákon
nagy hangsú |yt kel| fektetni a megfe|e|ő magatartásformák kia|akí tására,
megtaní tani a gyerekeket, hogyan kerÜljenek e| vagy keze|jenek i|yen
szituációkat. Az empátia, az egymásra va|ó odafigye|é s hiánya sajnos

mé reteket ö|t, ezé rt naqv i bí rnak a dé |utáni

52É g'{rilvlt

if



24 su *ft{*r\.Yr 
* G I N O P-6. 2. 3 -17 -2017 -00022

fog|a|kozások, szakkörök, isko|án kí vü|i programok, aho| a tanulók
szociá|is ké szsé gei jobban fej|esáhetők.

P á|yázati együttm űködé sben m egvalósu|ó önism ereti workshop is seg í t
diákjainknak szemé |yisé gük fej leszté sé ben.

Az internetes zak|atás je|ensé ge nem je||emző, |ega|ábbis nem tudunk
i|yen prob|é mákról. Egy komo|yabb esetró|van tudomásunk, amikor egy
tanu|ónk szóvá|tásba keveredett egy ismeret|en szemé l|ye|.

Prob|é mamego|dó fórumké nt az osztá|yfőnöki órák szo|gá|nak.

Az isko|a kü|ön fegye|mi szabá|yzatta| nem rende|kezik, Pedagógiai
Programban, SZMSZ-ben, az isko|a Házirendjé ben vannak |efektetve a
szabá|yok, az egyes esetekben az aktuá|is törvé nyi e|őí rásoknak
megfe|e|ően járunk el. Fontosnak tartjuk' hogy ha |ehetsé ges inkább
megakadá|yozzuk a prob|é mák kia|aku|ását' hiszen orvoso|ni mindig
nehezebb azokat, í gy a mege|őzé sre fektetjÜk a hangsú |yt' nem a
bÜnteté sre törekszünk. Sajnos hiába vannak |efektetve a szabá|yok az
iskola házirendjé ben, a tanu|ók a sorozatos figye|emfelhí vások e||ené re
rendszerint áthágják azokat' A |é pcsőzetes figye|meZeté seknek
köszönhetően a többsé g be|átja' hogy a szabá|yok okka| vannak, azoka|
be ke|| tartani, de í gy is akadnak, akik a vé g|etekig e|mennek é s ezek a
tanu|ók negatÍ v pé |daké nt szo|gá|va megkapják a vé tsé güknek
megfe|elően kiszabott bÜnteté st.

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Ko||é gium

Pe' osztá|yfőnök fe|adatai a magatartási problé mák
keze|é sé ben:Fö|hí vni a figye|met a prob|é mák mego|dására. Közös
megbeszé |é sek, egysé ges e|vek kia|akí tása. Egyé ni beszé |geté s.(Egy
EFOP pá|yázat kapcsán do|gozik inté zmé nyünkben egy pszicho|ógus
ké thetente é s egy szociális munkás heti ké t nap')Evente 10 a|ka|omma|,
szakember vezeté sé ve| vannak mege|őzé si fogla|kozások. Nem
je||emző a bu|lying. Figye|embe venni a gyermek é rdekeit, a
|egfontosabb számunkra.

BereczkiMáté
É |eImiszeripari é s
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s
Sportiskola

A magatartási é s vise|kedé si vá|tozásokat a szaktanárok é s az
osáá|yfőnök fo|yamatosan Í igye|emme| kí sé rik. A fé |é vi
osáá|yozóé rtekez|etek a|ka|máva| szÖveges összefog|a|ó ké szü| erre
vonatkozóan minden osztá|yró|. A magatartás é s szorga|om
é rté ke|é sé nek krité riumait a Pedagógiai program tarta|mazza. A
vá|tozások figye|emme| kí sé ré sé hez |eí rt szempontsor -egyen|cí re-
nincs, de ko||é gáink fo|yamatosan figye|emme| kí sé rik é s ke||ő
é zé kenysé gge| keze|ik eá a területet.

Magatartási prob|é mák többsé gben a 9. é vfo|yamon fordu|nak e|ó, de
termé szetesen mindenütt je|en vannak. Ezek gyakorisága szoros
összefüggé st mutat az osztá|yÍ őnök következetes pedagógiájáva|. A
prob|é mák keze|é se e|sősorban osáá|yfőnöki i|letve szaktanári szinten
van, ha ők nem tudják azt keze|ni, igazgatói hatáskörbe kerii|. A
rendszeres é s sú |yos esetek neve|őtestÜ|eti szintre kerü|nek fegye|mi
vizsgá|at formájában.
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Az e|mú |t tané vben vo|t |ehetősé günk isko|apszicho|ógussa| do|gozni,
akit a Pedagógiai Szakszo|gá|at Bajai Taginté zmé nye rendelt ki
isko|ánkhoz. A diákok - a szÜ|ó egyeté rté sé ve| - több a|ka|omma|
igé nybe is vetté k a segí tsé gé t. Je|en|eg a diákok gyakran vé dőnőink
segí tsé gé t ké rik i|yen je||egÍ Í  prob|é mák mego|dásában, akik ha
szüksé ges tovább irányí tják őket az isko|apszicho|ógus vagy megfe|e|ő
szakember felé '

A Városi Rendőrkapitányság munkatársa már több é ve é s é vente tÖbb
a|ka|omma| tart drogprevenciós e|adásokat, elsősorban a 9' é vfolyam
tanu|óinak' Ezen felü| é vente ké t alka|omma| az isko|avé dőnók is
tartanak mege|őző órákat minden osáályban.

A mai korban sajnos je|en van a fizikai, |e|ki bánta|mazás, me|yrő| sok
esetben sem a szÜlők, sem a pedagógusok nem szereznek tudomást'
Ezek keze|é se azonna|i reagá|ást igé nye|, me|ynek |egjobb módszere
az é ritett fe|ekke| va|ó beszé |geté s, az okok tisztázása. Szerencsé re
isko|ánkban mé g nem vo|t pé |da sÚ|yos esetre.

Az osztá|yfőnökök osáá|yfőnöki órák kereté ben szoktak beszé |getni a
tanulókkal az internet veszé |yeirő|. A diákok i|yenkor e|mondhatják saját
tapaszta|ataikat é s megbeszé |hetik, hogy mié rt ke|l óvatosnak |enni'
Mindezt a 9' é vfo|yamos tanu|ók köré ben kü|önösen fontosnak tartjuk'
A té ma - ha szü|őket é rdekli - szÜlői é rtekez|eteken is e|ő szokott
kerÜ|ni.

A fegye|mi vé tsé gek eseté re vonatkozó e|járásrend a törvé nyi e|őí rások
a|apján a HázirendÜnkben fog|a|tak szerint törté nik' A prob|é mákat
igyekszÜnk e|sősorban a tanu|óva| i||etve a szÜ|őve| törté nő
megbeszé lé sse| orvoso|ni é s csak a |egvé gsó esetben nyÚlunk a
fegyelmi vizsgá|at eszközé hez. Cé |unk ezze| is irikább a neve|é s
mintsem a bÜnteté s'

Fodor József
É |eImiszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

A magatartás é s a szorga|om é rté kelé sé nek krité riumait az isko|a
pedagógia programja tarta|mazza. A magatartás é s szorga|om jegyek
statisáikáit az elektronikus nap|ó tafta|mazza' Az át|agok alaku|ását az
é v vé gi é rté ke|ő é rtekez|eten ismertetjük.
A tanu|ók magatartásához tartozik a fegye|mi e|járások száma is: ezek
száma mindössze 7 db vo|t, az utóbbi é vek |ega|acsonyabb é rté ke. A
fegye|mi e|járások indí tásának oka |egtöbb esetben a sorozatos
fegye|mezet|ensé g vo|t, azaz azok a tanu|ók jutottak erre a szintre,
akiket már sorozatban figye|meZettünk a szabá|yok betartására. A
fegyelmi határozatok viszont e|é g szigorú ak vo|tak (dÖntő többsé gben
áthe|yezé s, i||. kizárás)' ami azt mutatja, hogy té ny|eg csak a vé gső
esetben nyú |unk a feqve|mi eszközé hez, de akkor meqa|apozottan.

Ga|amb József
Mezógazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

1.A magatartás é s szorga|om é rté kelé sé nek krité riumait, az egyes
osáá|yzatokhoz tartozó e|várásokat a Peda gó g iai prog ram |arta|m azza,
i|letve a Házirendben foga|maáuk meg a vé tsé gekhez tartozó bünteté si
fokozatokat. Viszont a vá|tozások Í igyelemme| kí sé ré sé hez nincs |eí rt
szempontsor' A magatartás vá|tozását a szaktanárok é s az osztá|yfőnök
fo|yamatosan figye|ik' é sz|e|é skor azonna| je|zik egymás fe|é . Isko|ánk
tanu|ói összeté te|é nek áta|aku|ása maga után vonta a magatartási
prob|é mák csÖkkené sé t is.
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2.Magatartási prob|é mák e|sősorban é s jeIentősé ggel álta|ában
a 9. é vfo|yamon je|entkeznek. Többek között ezek keze|é sé re,
azonosí tására a|ka|mazzuk a kontaktórákat, aho| az egy osáá|yban
taní tó szakoktatók, közismereti é s elmé |eti tanárok i||etve a ko||é giumi
nevelők beszé |ik meg a tapasáa|t problé mákat. Ezeken az osztá|yfőnök
Összegzi a hal|ottakat, továbbí tja a neve|é si igazgatóhe|yettes fe|é ' majd
egyÜtt próbá|nak megoldást keresni. Először az é rintett tanu|óva|
szemé lyes beszé |geté s formájában, majd osáá|yszinten' szüksé g
eseté n a szÜ|ők, i||etve szakember bevonásáva|. A|ta|ában az a
tapaszta|at, hogy az osztá|yfónök nagy haté konyságga| tudja a
prob|é mákat azonosí tani é s orvosolni.

3.|sko|ánkban az e|mÚ|t időszakban vo|t |ehetősé günk
isko|apszicho|ógust fogla|koáatni, amire a továbbiakban is nagy
szÜksé g é s igé ny |enne. Az osztályfőnök je|zé sei ez esetben is nagy
fontosságú ak, hiszen az ő szervezé se é s közvetí té se a|apján sok diák
meg tudta beszé |ni a szakemberre| a gondjait. Vannak esetek, amikor a
szÜ|ő is ké ri az isko|apszicho|ógus segí tsé gé t, viszont arra is van pé |da,
amikor a gyermek nem szeretné , ha a szÜ|ő tudna e szakember
bevonásáró|.

4.E|sősorban a drogprevencióra fektetünk hangsú |yt, a Városi
Rendórkapitányság nyomozója több a|kalomma| jön/jÖtt tré ninget tartani
a |eginkább é rintett 15-16 é ves korosáá|ynak. Ez tané vente törté nik, az
ószi vagy a tavaszi hónapokban. Továbbá az é vente 2 a|ka|omma|
megrendezett egé szsé gnapokon vannak a szenvedé |ybetegsé ghez
kapcso|ódó programok. A szociá|is ágazathoz kapcso|ódva szakmai
|átogatásokat szerveznek a ko|lé gák a szenvedé |ybetegek
inté zmé nyeibe.

5.A kor növekvő agresszivitása kü|önböző formákban, sajnos
isko|ánkban is je|en van. A fizikai' |e|ki bánta|mazás, mega|ázás,
zsaro|ás é s megfé |em|í té s aktuá|is prob|é mák, amelyekről Vagy a
ko||é gák á|ta|, vagy a tanu|ók, szÜ|ők elmondásaibó|' vagy szemé |yes
é |mé nyen keresáü| é rtesÜ|Ünk. Ezek keze|é se nagy odafigye|é st é s
azonna|i reagá|ást igé nye|, a mego|dásban mé g mindig a szemé |yes
beszé |geté st, az okok tisáázását, a mindké t fé | megha||gatásán a|apu|ó
kompromisszumos megegyezé st tartjuk a leginkább cé |ravezetőnek. A
konfl iktuskeze|é sben viszont hosszú  távon elengedhetet|en szakember
bevonása, a mediáció a|ka|mazása, il|etve ezen ismeretek e|sajátí tása
továbbké pzé sek kereté ben. Nagy szÜksé g |enne o|yan
gyakor|atorientált ké pzé sekre, ame|yek kipróbált é s bevá|t módszereket
tudnak mutatni é s adni 1-1 prob|é ma kezelé sé re' A kol|é gium a kortárs
segí tők ké pzé sé ve| é s a|ka|mazásáva| veszi fel a harcot a tanu|ók kÖái
agresszió csökkenté se é rdeké ben. Az osztá|yfőnöki órák té mája is a
diszkrimináció e||eni küzde|em, az empátia kia|akí tása, az egymássa|
szemben haszná|t emberi hangnem megkövete|é se.

6.Az internet veszé |yeirő| a 9. é vfo|yam tanu|ói megtörté nt esetek é s
szimu|á|t he|petek fe|haszná|ásáva| megtartott tré ningen vettek ré sá,
aho| e|mondhatták saját tapasáalataikat. Az előadó e|mondása a|apján

|ett viláqos sok diáknak az internetes
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zak|atás foga|ma, i||etve az, hogy mi|yen könnyen vá|hat valaki
á|dozattá.

7.|sko|agyű|é sen, osztá|yfőnöki órán beszé |getnek a gyerekek é s a
pedagógusok' továbbá a kortárs segí tő csoporthoz |ehet fordulni i|yen
esetekben.

8.A Házirend ré sze a fegye|mi vé tsé gek összefog|a|ása, a fegye|mi
e|járás |eí rása, azerre vonatkozó tÖrvé nyi e|őí rások ismerteté se.

Törekvé sünk a fegye|mi e|járások számának csÖkkenté se, ame|yet a
mediáció alka|mazásáva| is e| tudunk é rni. PE. isko|a cé |ja a
fokozatosság e|vé nek é rvé nyesí té se, továbbá nem a bünteté s é s az
e|rettenté s, hanem a meggyőzé s é s a mege|őzé s. Ezze| egyÜtt á|ta|ános
tapaszta|at, hogy az osztá|yközÖssé g fej|ódé se szempontjábó| időnké nt
szüksé g Van a renitensek kieme|é sé re é s negatí v pé |daké nt való
megmutatására.

Gregus Máté
Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

A vise|kedé s vá|tozások nyomon követé se mí nden szaktanár fe|adata,
az osÁá|yÍ őnök segí tsé gé ve|/bevonásáva| törté nik meg a he|yzet
é rté kelé se' visszacsato|ás a tanu|ói viselkedé sre. Leí rt, kido|gozott
szempontsorunk nincs ennek a keze|é sé re. A házirend megfe|e|ó
magatartás é rté ke|é sé t tudjuk fe|haszná|ni.

Az osáá|yfőnöknek beé rkezettftapaszta|t problé mák megbeszé |é sre
kerü|nek az é rintett szaktanár é s a szü|ők bevonásáva|' Amennyiben ez
nem vezet eredmé nyre |ehet fe|sőbb szintekre é s kÜ|só segí tsé get
igé nybe venni.

Az isko|apszicho|ógust je||emzően a speciá|is e||átást igé ny|ő tanu|óink
eseté ben, i||. va|ami|yen traumát áté |t tanu|ó eseté n VesszÜk igé nybe.

A szenvedé |ybetegsé gek mege|őzé sé nek tekinteté ben az osztá|yfőnoki
órákon az osztá|yfónök/vé dőnŐ/isko|aorvos tart fog|a|kozásokat'
Tematikus napokon (p|. egé szsé gnap) kü|Ön meghí vott szakemberek
segí tik eá a munkát.

Az isko|ában nem je||emzti a bu||ying' esetek vannak, de ezt nem |ehet
á|talánosí tani. A he|yzet a|apvetően az osztá|yÍ őnök keze|i.

Az internetes zak|atásra vo|t pé |da az isko|ában, azonban ezt sem
tartjuk jel|emzőnek. Mego|dást vezetői szinten szokott az isko|a keresni
a fe|merÜ|t prob|é mára. |tt a mege|ózé sre he|yezzÜk a hangsú |yt, rendőri
e|tiadásokat ké rünk errcí | a té máró|.

Prob|é mamego|dó fórumok je||emzően munkaközössé gi szinten jönnek
|é tre.

Az isko|ában nincs Fegye|mi Szabá|yzat, he|yette Házirend van, ame|y
a fegye|mi prob|é mákra adott vá|aszokaVbünteté seket tarta|mazza' Az
isko|a a fegye|mi e|járások során, az Ügyek je|legé tő| é s sú |yátó|
függően, je||emzóen biztosí t,,második esé |yt'' e|fogadja, hogy egyszer
akár nagyobbat is |ehet hibázni. A tendenciózus szabá|yszegé seket
viszont szigorú an szankcioná|ni szokta az isko|a.

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakoimnázium

A magatartás figye|emme| kí sé ré se fontos fe|adata az osáá|yfőnöknek,
de szempontsorra| nem rende|kezünk. Fé |é vkor é s é v vé qé n
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é rdemjeggye| é rté ke|jük a magatartást é s a szorga|mat, a pedagógiai
programunknak megfe|e|ően'

A gyerekke| é s szüksé g szerint a szÜlóve| va|ó elbeszé lgeté s fe|tárhatja
a vise|kedé s vá|tozásának okait, a ko||é gákka| való rendszeres
konzu|táció pedig e|ósegí theti annak orvos|ását. A tanár (osáá|yfőnök)
szemé |yisé ge' empátiája ku|csfontosságú  a biza|mi viszony kia|akí tása
során, ennek hiánya mé g inkább ké pes e|mé rgesí tenia he|yzetet, dacot,
lázadást vá|t ki az prob|é más fiata|okná|'

Sajnos isko|apszicho|ógussa| nem rende|kezünk, de nagy segí tsé get
nyú jtana mind a tanu|óknak, mind a tanároknak. KÜ|önösen a
ki|encedikes diákok bei||eszkedé se é s a vé gzős osáá|yokra he|yeződó
fokozoft nyomás miatt igé nye|né nk egy szakember segí tsé gé t.

osáá|yfőnÖki órákon osztá|yfőnök, é s a|ka|manké nt egé szsé gügyi
ha||gatók segí tsé gé vel té ma a szenvedé |ybetegsé g megelőzé se.

A zak|atás é s az internetes zak|atás rendszeresen té ma az
inté zmé nyünkben. Kis |é tszámú  isko|aké nt e|é g jó| ismerjük egymást é s
a tanu|óinkat' í gy e|é g korán fe|ismerhetjÜk a je|eket. A tanu|ókka| va|ó
beszé |geté s, a biza|mi viszony kia|akí tása, az okok fe|tárása á|ta|ában
mego|dást hoz. Mind osáá|yfónöki, mind szaktárgyi órákon
következetesen fe||é pÜnk a kirekesáé s é s a zak|atás e||en. Az internet
veszé |yeire gyakran fe|hí vjuk a figye|met, de az irányí tott beszé |geté sek
során gyakran maguk mondják ki, magyarázzák e| egymásnak a
|egfontosabb tudniva|ókat, osáják meg egymássa| tapasáa|ataikat. A
digitá|is té mahé t programjain is megjelenik a té ma' kÜ|ső e|öadó
segí tsé gé ve| pontosí tjuk az információjukat, hí vjuk fe| a figye|met a nem
megfe|e|ó internethaszná|at veszé lyeire é s azokra a módszerekre,
ame|yekke| vé dekezhetnek a rájuk veszé |yt je|enttí  he|yzetek e||en.

É vek óta nem volt fegye|mi e|járás az isko|ánkban, Az isko|ánk
házirendje larta|mazza az ilyen esetekre vonatkozó szabá|yokat. Az
osáá|yfőnökök é s a szaktanárok odafigye|é se, az é rintett fe|ek
megha||gatása, az okok fe|tárása, a konfliktusok megoldási
|ehetősé geinek közÖs megta|á|ása á|ta|ában mege|özi a konfliktusok
eImé rgesedé sé t.

Kocsis Pá|
Mezőgazdasági é s
Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

Az utóbbi ké t é vben nem vo|t fegye|mi e|járás az iskolában' de bőven
akadt pé |da egyé b fegye|mező inté zkedé sre' A |egtöbb gond a tanu|ók
vise|kedé sé ve| kapcso|atban a mobi|te|efonok indoko|at|an
haszná|atábó| i||etve a tanu|ók egymás iránti i||etve a tanárok iránti
tisáe|et|en magatartásábi| adódott. A fegye|mi e|járás szabá|yait é s az
isko|ában alka|mazható fegye|mező inté zkedé sek formáit é s
alka|mazásuk e|veit az inté zmé ny szervezeti é s működé si szabá|pata
i||etve a házirend tarta|mazza. A magatartás isko|ai át|aga 3,75 vo|t a
tané v vé gé n, ami aá je|enti' hogy a tanu|ók többsé gé ve| kapcso|atban
nem merü|nek fe| komo|vabb maoatartási oondok.

Lipthay Bé |a
Mezőgazdasági é s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,

A magatartás é s a szorgalom é rté ke|é sé nek krité riumait az isko|a
peda góg i a pro g ra mja tarta|mazza'
A Fegye|mi e|járás a tané vben nem indu|t.
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Szakközé pisko|a é s
Ko||é oium

FM Ke|et.magyarországi
Agrár-szakké pző
Központ, Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Ko||é gium

A magatartás é s a szorga|om é rté ke|é sé nek krité riumait az isko|a
pedagógia programja tarta|mazza. A tanu|ók magatartásának é s
szorga|mának Í igye|emme| kí sé ré se va|amennyi szaktanár é s
osztá|yfőnök fe|adata. Ha bármely tanu|óná| szembetűnő vá|tozás
következik be, főké nt negatí v irányba, a diákot taní tó tanárok
konzu|tá|nak, keresik a vá|tozás mögötti okot, igyekeznek mego|dást
keresni a gyerek esetleges prob|é májára. Ebben kiemelten szerepe Van
az osztá|l1főnöknek, hiszen ezeket az un. esetmegbeszé |é seket
koordiná|ja, megszervezi, ha bárme|y osztályában taní tó ko||é ga ezt
ké ri.
Fé |é vente isko|ai szinten is é rté ke|jük a magatartási é s szorga|mi
he|yzetet, errő| a fenntartónak is be ke|| számo|ni a tanu|mányi fé lé vet,
tané vet összegző beszámolóban. Ezeknek eredmé nyé t a következő
tané v munkatervé nek ké szí té sekor, a tevé kenysé gek tervezé sekor, a
cé |ok é s fe|adatok meghatározásakor figye|embe vesszük.
Sajnos arra nincs |ehetősé günk, hogy az isko|ában főá||ású
isko|apszichológust aIka|m azzunk,
Bár Pé tervásárán az egyik tanárnő rende|kezik i|yen vé gzettsé gge|'
tanórai |eterhe|tsé ge miatt nem tudja ezt a tevé kenysé get fo|ytatni. Ha
egy-egy tanu|ó eseté ben a taní tó tanárok pszichológus bevonását
indoko|tnak tartják' a szÜ|őve| e|beszé |getve é s egyeztetve a
csa|ádsegí tő é s a gyermekvé delmi szolgá|atok segí tsé gé t ké rjÜk.
A 2017118. tané vben a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszo|gálat
isko|apszichológusa heti 1 a|ka|omma| fogadóórát tart a szentesi
iskolában. lgé ny szerint csoportos, vagy egyé ni fog|a|kozások
kereté ben próbál segí teni. A pedagógusokka| é s diákokkal közösen
ré szt Vesz a prob|é mák, akadá|yok megé rté sé ben, okainak
fe|tárásában, ok-okozati összefüggé seket, é s mego|dásokat keresnek,
tanácsokat ad' szÜksé g szerint javas|atot tesz a további
segí tsé gnyÚjtásra, szakember fe|keresé sé re.
A korábbi é vekben a tÁuop 314 program kereté ben vo|t |ehetősé gÜnk
o|yan szakem berek megh í vására, akik prevenciós e|őadásokat tartottak
diákjainknak. E|sőd|egesen drogprevencióval fog|akoztunk. A program
kifutása óta ez a fe|adat az osáá|yfőnÖki órákra maradt.
Mátrafüreden pl. kivá|ó a kapcsolat a körzeti megbí zotta|, gyöngyÖsi
rendőrkapitánysággal, akik szí vesen tartanak e|őadásokat a
szenvedé |ybetegsé gek é s az egyes bűncse|ekmé nyek következmé nyeit
i||etően. Az a tapaszta|atunk, megelőzó hatása van annak, ha a diák
e|őre ké pet kap arról, mi lehet az egyes cselekmé nyek következmé nye.
Pé t e r vásár ánac sa |ádseg í t ó, a r endőr sé g , amen tá|h i g i é né s
szakember, az isko|aorvos rendszeres segí tói munkánknak. Minden
é vben a diáknapi rendezvé nyek egyik ré szé t ké pezi egy, ebben a
té mában megszervezett e|őadás.
Minden é vben 1-2 a|ka|omma| a Szentesi Rendőrkapitányság
munkatársai napraké sz információkat adnak át a tanu|iknak a város
drog. é s a|koho|he|yzeté rö|, megtörté nt bűncse|ekmé nyekró|, ezek jogi
következmé nyeirő|, a büntethetősé grő|. Tanácsokat adnak, hogyan
|ehet mege|<í zni a szenvedé |ybetegsé geket, a bűncse|ekmé nyeket.
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Fe|hí vják a figye|met a városban működő szervezetekre, aho|
ingyenesen igé nybe vehető szo|gá|tatások biáosí tják a gyógyu|ást'
segí tsé gnyÚjtást.
Napjaink egyik |egtöbb figye|met igé ny|ő prob|é mája, az agresszivitás
isko|áinkat sem kerü|i e|. Ez az a terü|et, ame|yet fo|yamatosan
figye|emme| kí sé runk. Amennyiben az agresszí v magatartás bárme|y
formája megje|enik, e|beszé |getünk a kia|aku|t prob|é máró| az é rintett
tanu|ikka|. Ezeket a beszé |geté seket az osáá|yfőnök Vagy a
csoportvezető neve|őtanár kezdemé nyezi, ezekre meghí vást kapnak az
é rintett szü|ók, az oktatási é s neve|é si igazgatóhe|yettes i||etve a
ko|lé giumvezető is. Ezeknek a megbeszé |é seknek a cé lja a konfliktusok
rendezé se, a fé |reé rté s tisztázása, a kompromisszum kia|akí tása.
Mege|őző tevé kenysé get is folytatunk ezen a té ren. É v e|ejé n
ismertetjük az isko|a házirendjé t, az e|várásokat, a szabá|yszegé s
következmé nyeit.
Isko|áinkban nem működnek prob|é mamego|dó fórumok, nem je||emezó
a bu||ying, a mediáció. Ezekhez nincsenek saját szakembereink, kü|ső
szakemberek finanszí rozását a költsé gveté sünkbő| nem tudjuk
megoldani.
MátrafÜreden az idei é vben egy rendórpszicho|ógus tartott
konf|iktuskeze|é sbő| igen jó| hasznosÍ tható előadást, azonban nagy
szÜksé g |enne minden taginté zmé nyünkben gyakor|atorientá|t
tré ningekre, he|yzete|emzé sekre, he|petgyakorlatokra.
Pé tervásárán a kisebb isko|ai i||etve kol|é giumi |é tszám e|őnye, hogy
jobban é s könnyebben kiderü|nek a kisebb prob|é mák, é s a mege|őzé s
í gy haté konyabb. A szü|őket is bevonjuk a megbeszé |é sekbe, é s
közÖsen keresÜnk mego|dást. Az igazgatói, i||. az igazgatóhe|yettesi
irodába bárki bármikor bejÖhet, né gyszemköá e|mondhatja a gondját'
ta|á|unk rá mego|dást. E|nek a |ehetősé ggel, ez ebben az isko|ában jó|
bevá|t módszer.
Szentesen az osáá|yfőnökök a neve|ő é s oktató munkájuk során
gondoskodnak a gyermek szemé |yisé gé nek fejlódé sé rtí |, tehetsé gé nek
kibontakoáatásáró|. ennek é rdeké ben minden tő|e e|várhatót
megtesznek, figye|embe vé ve a gyermek egyé ni ké pessé geit,
adottságait, fej|ődé sé nek ütemé t, szocioku|turá|is he|yzeté t.
A kÜ|önleges bánásmódot igé ny|ó gyermekekke| egyé ni|eg
fog|a|koznak, szüksé g szerint javaslatot tesznek gyógypedagógiai vagy
más neve|é st segí tő szakemberek igé nybevé te|é re, ha bármi|yen okná|
fogva hátrányos he|yzetű gyermek, tanuló fe|zárkizásához ezt
szüksé gesnek í té |ik meg. Jó |enne ezt folytatni minden 9. é vfo|yamban
|ega|ább' hiszen az e|só é v a |egnehezebb, az ú j környezet, ismeret|en
emberek, nagyobb követe|mé nyek próbára teszik az ú j diákokat é s a
pedagógusokat egyaránt.
|nternetes zak|atás je|ensé gé t a jánosha|mi isko|a je|eáe. Eddig ké t
esetben jutott tudomásunkra zak|atás, mindké t esetben bevontuk a
rendőrsé get. Fontos azonban, hogy fe|hí vjuk a gyerekek figye|mé t az
internet veszé |yeire, a he|yes internethasználatot oktatni ke||. A
tanu|ókka| o|yan biza|mi kapcso|atot kel| kié pí tenie fő|eg az
osáá|yfőnöknek, hogy a gyerekek biza|omma| fordu|janak hozzdjuk

, amikor mé g keze|hető a
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A Fegye|mi e|járás szabá|yzata az SZMSZ 2' számÚ me||é k|ete, ame|y
egyé rtelműen rende|kezik a fegye|mi é s az aÁ mege|őző bé ké |tető
e|járásró|. Fegye|mi e|járást csak a |egszÜksé gesebb esetben indí tunk,
csak akkor, ha más módon nem sikerÜ| rendezni a kia|aku|t szituációt.
Az e|emzett tané vben mindössze 1 fő tanu|ói jogviszonya szűnt meg
fegye|mi határozatta|.

í .5.Hiányzások okai

Taginté zmé ny megnevezé se

lgazolaüan

hiányzás

(fő)

GyaKonatror

lgazolatlan

hiányzás (fó)

50 órát
meghaladó

igazolatlan

hiányzás

(fő)

í 00 órát
meghaladó

igazolt

hiányzás

(fő)

hianlzas

miatt

kimaradt

(fő

Bársony lstván Mezógazdasági
Szakgimnázium'
Szakközé oiskoIa é s Ko||é oium

140 0 4 62 0

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé niskn|a é s KnIlé oirrm

26 0 z 124 J

Bereczki Máté  E|e|miszeripari
é s Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa é s Sportisko|a

137 112 9 196 13

Fodor József E|eImiszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskola

119 1 1 9 1 5 75 E

Ga|amb József Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé oisko|a

122 122 1 0 7 20

Gregus Máté  Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé niskn|a

't66 0 z 122 0

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakqimnázium

E2 U 163 0

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s
Környezetvé delmi
Szakgimnázium é s
Szakközé oisko|a

105 1 5 1 3 0

Lipthay Bé |a Mezógazdasági é s
EIeImiszeripari Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa é s KoIlé qium

177 0 26 22 23

t
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FM Ke|et-magyarországi Ag rár-
szakké pző Központ,
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa é s Ko||é gium

127

335

107

84

127

55

0

Á

45

14

176

253

94

49

q

0

23

at

Kiskunfé |egyházi
Mezőgazdasági é s
EIeImiszeripari Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa é s Ko||é qium

1 6 1 62 7 zoo 0

Ta ginté zmé ny megnevezé se

lgazolailan

hiányzás

("/"1

GyaKonatrol

igazolatlan

hiányzás (%)

50 orat

meghaladó

igazolatlan

hiányzás

(%"1

í 00 órát

megha|adó

igazolt

hiányzás

(Y,l

hiányzás

miatt

kimaradt

f/"1

Bársony |stván Mezögazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé nisko|a é s Kn||é air rm

39,1 0 1 , 1 1 17.31 0

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa é s Ko||é qium

9,84 0 0,75 46,96 1 , 1 3

Bereczki Máté  E|eImiszeripari
é s Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa é s SportiskoIa

27,62 22,58 1 , 81 39,51 2,62

Fodor József EIeImiszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé niskoIa

69,59 69,59 8,77 43,85 2,92

Galamb József Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé niskoIa

34,36 34,36 2,81 1,97 F A ?

Gregus Máté  Mezögazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé nisknIa

58,2 0 0,7 42,8 0

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakoimnázium

16,1 0 49,54 n

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s
Környezetvé deImi
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

41,5 5,92 0,39 1, ' t8 0

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s
EIeImiszeripari Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko||é qium

73,75 0 10,83 9,16 9,58
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FM Ke|et-magyarországi Agrár-
szakké pzó Központ,
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa é s Ko||é gium

29,81

56,2

58,46

48,55

29,81

0

?n

0

't,4

0,83

24,59

I

41,31

42,44

51,36

28,32

2 , 1 1

0

12,56

4,62

Kiskunfé |egyházi
Mezőgazdasági é s
E|eImiszeripari Szakg imnázium,
Szakközé oiskoIa é s Ko||é oium

28,49 10,97 1,23 47 0

Taginté zmé ny
megnevezé se

lgazolatlan hiányzás jellemzői

Bársony István
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
SzakkÖzé pisko|a é s
Ko||é gium

|sko|ánkban az igazo|at|an hián}zássa| rende|keztj tanu|ók aránya
kÖzel 40o/o, sajnos a szakközé pisko|a 9.osztá|yának tagjai
kiemelkednek a 454 igazo|at|an mu|asZásukka|. Ezek hátteré ben
sokszor á|| a tanu|ók hanyagsága, ú gy próbálják kikerülni a
számonké ré st, hogy nem mennek be az órára. Vannak diákok'
akiknek rossz szociá|is hátterük indoko|ja a sok mu|asáást, mive|
ké nyte|enek dolgozni a csa|ádjuk nehé z anyagi körü|mé nyeik miatt.
Jogviszonya az e|mú |t tané vben nem szűnt meg senkinek vé gzettsé g
né |kü| az igazo|at|an hiánpások miatt. E|őfordu|, hogy a diák
időközben jön rá' hogy nem a megfe|e|ő szakmát vá|asáotta, rossz
eredmé nyeket produkál, nincs ami motivá|ja, hogy e|kerü|je a
sorozatos kudarcot. kerüli az isko|át.

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Ko||é gium

Nem igazán jel|emző isko|ánkra. lgazolat|an hiányzás 26 Í ő.

Gyakor|ó he|yen igazo|at|an 0 fő.

50 órát megha|adó 2 fó.
.|00 órát megha|adó 0 fó.

|gazo|at|an hiányzás miatt jogviszonya megszűnt 0 fő.

BereczkiMáté
É |elmiszeripari é s
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Sportiskola

tsszesen 137 tanuló hiányzott igazo|at|anu|:
. 9. é vfo|yamon:27 fő
. 10. é vfo|yamon: 23 fő
. 11. é vfo|yamon: 53 fő
. 12' é vfolyamon: 15 fó
. 13. é vfo|yamon: 15 fő
. 14, é vfo|yamon 4 fő

KÖzÜ|Ük 50 órát is megha|adó igazo|at|an hiányzása 9 (tanköte|es)
tanu|ónak volt. A 30 órát e|é ró igazo|at|an hiányzása miatt 13 (nem
tanköte|es tanu|ónak) szűnt meg a jogviszonya.
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Tanköte|es tanu|ók eseté ben a magas számú  hiányzás oka a
megfe|e|ő csa|ádi hátté r illetve a megfe|e|ő szÜ|ői kontro|| hiánya
va|amint a motiváció é s a jövőké p hiánya is.

Fodor József
É |elmiszeripari
Szakgimnázium é s
Szakkozé oiskola

A |emorzsolódás je|entős, 13,45%-os volt. Ennek e|sőd|eges oka a
sok igazo|at|an hiányzás vo|t, a tanu|ók munkavá||a|ás Vagy csa|ádi
problé mák miatt nem jártak isko|ába.

Ga|amb József
Meztí gazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

A 9. szakközé pisko|ai (szakgimnáziumi) é vfo|yam mutatja meg
|eginkább a tanu|ók tanu|mányi é s szociá|is prob|é máit. ̂ z
isko|avá|tás minden esetben nehé zsé geket okoz, ha ez ko||é giumi
e|he|yezé sse| vagy bejárássa| párosu|, mé g inkább nehé zsé gekke|
ke|| megkÜzdeni mind a tanulóknak, mind a szÜ|őnek é s a taní tó
pedagógusoknak is. A szakisko|ában tanu|ó diákjaink között a többsé g
hátrányos he|yzetű, vagy ha|m ozottan hátrányos helyzetű.
A |egfőbb gondok a 9. szakközé pisko|aié vfo|yamon a tanu|ásban való
motivá|at|anság - nem tanu|ás, durvaság' trágár beszé d, magatartási
prob|é mák é s a hiányzás.
A |eghaté konyabb módszer a prob|é mák kezelé sé re a szü|őkke|va|ó
haté kony együttműködé s' Minden osáá|yfőnok kiterjedt |eve|ezé st
fo|ytat a törvé nyi e|óí rásoknak megfe|e|ően a hiányzások
visszaszorí tása é rdeké ben. Sajnos a szÜ|őket |eginkább a |eve|ek é s
te|efonhí vások inspirá|ják az isko|áva| va|ó kapcso|attartásra, az
isko|átó| va|ó távo|ság, e|fog|altság, de |eginkább a szociá|is he|yzet
határozza meg, hogy mennyire együttműködők. A 9. é vfo|yamra járó
diákok tÖbbsé ge tanktte|es korú , de nem mindegyiknek sikeres az
iskolavá|asáása. Az idei tané vben is vannak 9. é vfo|yamos tanu|ók,
akik egyá|ta|án nem jártak isko|ába, a csa|ádsegí tő szo|gá|atokkaIva|ó
nagyon jó együttműködé sünk sem vezetett eredmé nyre.
Tané v során a tanulTi |é tszám 7,6 o/o-a mozsolódott le. Ennek egyik
fó oka, hogy a tanköte|ezeftsé gi korhatár 16 é vre va|i |eszá||í tása
miatt a 30 óráná| tÖbbet igazo|atlanu| mulasztó tanu|ók kizárásra
kerü|tek. l||etve né hány tanu|ó saját maga iratkozott ki' é s ment e|
do|gozni. Mindezt ú gy' hogy ebben a szü|ő is partner vo|t.

Gregus Máté
Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé oisko|a

A hiányzások tekinteté ben a ré sz|etes adatokat a kiegé szí tő
táblázatban |ehet megta|á|ni'

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakgimnázium

|sko|ánkban a hiányzások száma nem kimagas|ó. 2016/17 -es
tané vben az egy főre eső hiányzás ,t09,4 óra vo|t. A ki|encedikesek
eseté ben ké t-három igazán sokat hiánpó tanuló szokta ,,rontani''
az osztá|ystatisáikát. Az Új közössé gbe kerÜ|é s, az otthontó| va|ó
e|szakadás egyaránt okozhat egé szsé gÜgyi prob|é mát. Ennek
orvos|ásában az odafigye|é s, a szü|őve| va|i kapcso|attartás
me||ett az isko|apszicho|ógus je|enthetne segí tsé get.

Az igazo|at|an hiányzások sem je|entenek nagy prob|é mát, a 317
tanu|ó kÖzü| összesen 53 hiányzott igazo|at|anu| (6%)' de az egy
főre eső igazo|at|an órák a|acsony száma je|zi' hogy ez az alsóbb
é vesekné | nem sok prob|é mát ie|ent. A szakké pző é vfo|yamon már
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más a he|yzet' |tt már az isko|ába járás me||ett gyakran vá||alnak
munkát diákjaink, de hiányzás miatti jogviszony-megszÜnteté s
rendkí vÜ| ritka. Ennek az |ehet az oka, hogy tisztában vannak a
|ehetsé ges következmé nyekke|, é s akik ké pesí tő vizsgát akarnak
tenni, nem kockáztatják ezt.

Kocsi s P á| Mezőgazdaság i
é s Környezetvé delmi
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

Betegsé g, családi ok, egyé b

Lipthay Bé |a
Mezőgazdasági é s
É |eImiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Ko||é oium

|gazo|at|an hiányzássa| rende|kező tanu|ók száma 177 tő'
(73,75 %o)
50 órát megha|adó igazo|at|an hiányzással rende|kező tanu|ók száma
26 fő. (10'83 %)
lgazo|at|an hiányzás miatt tanu|ói jogviszonya vé gzettsé g né |kÜ|
meoszűnt 23fő,( 9.58 %)

FM Ke|et.magyarországi
Agrár-szakké pző Központ,
Mezógazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Kollé gium

A taginté zmé nyi össz|é tszámhoz viszonyí tottan a |egkevesebb
igazo|at|an hiányzássa| rende|kező tanu|ó Jánosha|mán, a |egtöbb
MátrafÜreden van' Ez utóbbi isko|ában azonban nincs o|yan tanu|ó,
akinek igazolat|an hiányzása megha|adná az 50 őrát, az egy fóre jutó
igazo|at|an hiányzás száma 9 óra. A |egrosszabb a helyzet
Pé tervásárán, aho| a tanu|ók 90%-a hiányzott igazo|at|anu|, é s az
isko|ai lé tszám negyede több, mint 50 órát. |tt a |egmagasabb az
isko|át igazo|at|an hiányzás miatt vé gzettsé g né |kü| e|hagyik aránya
is.
Az igazo|atlan hiányzások |egje||emzőbb okai: isko|akerü|é s, ké sve
é rkezé s az isko|ába, ,,|ógás'' az uto|só órákró|, a csa|ádi hátté r
rendezet|ensé ge, a tanu|ó a csa|ád rossz anyagi helyzete miatt
do|gozni ké nyszerÜ|, nem tudja a csa|ád kifizetni az isko|ába járást,
isko|ai kudarcé |mé ny, nem megfe|e|ő isko|a- vagy szakmavá|asáás.
Anyagi nehé zsé gek eseté n az isko|a a|apí tványa nyú jt segí tsé get az
é tkezé s finanszí rozásában, i||etve egyes esetekben megkeressÜk a
tanuló |akóhe|ye szerinti önkormányzatot is, hogy támogatást ké rjünk
a tanu|mányok zökkenőmentes biáosí tására.
Pe. igazo|atlan hiányzások keze|é sekor va|amennyi isko|ánk
kÖvetkezetesen betartja a jogszabá|yi e|őí rásokat.

Kiskunfé |egyházi
Mezőgazdasági é s
É |eImiszeripari
Szakgimnázium,
Szakkozé piskola é s
Ko||é gium

Az igazo|at|an ul h iánpó tan u| ikn á| |eg gyakrabban a csa|ád i szociáli s
hátté r bizonyta|ansága a döntó. A gondvise|ő a|ka|mat|ansága,
é rdekte|ensé ge, a tanu|ói motivá|at|anság, esetlegesen a té ves
pá|yavá|asztás á||nak a hátté rben. A legszomorú bb, hogy gyakran
szü|ői segé d|etteltörté nik a hiányzás, maga a szü|ő sem ismerife| a
tanu|ó é rdekeit. A számok magasak, de az Összes hiányzást tekintve
csökkenő tendenciát mutatnak (ez a csökkenő tanu|ólé tszámnak is
betudható). Az 1 Í őre jutó hiányzás a|apján o|yan, mintha minden
mezgé s diák 8 napig nem járt vo|na iskolába. Pe'1Í őrejutó igazo|t
hiányzás szignifikánsan 6,4 órával csökkent, é s az igazolat|an
hiányzások sem eme|kedtek' Már bebizonyosodott, hogy az 50
ioazo|at|an után meqvonásra kerü|ő csa|ádi pót|é k nem iqazán
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hatásos fegyver azokka| szemben, akikke| gond van. Egy biztos, a
csa|ádsegí tő szo|gá|atok ké pvise|őivel napi kapcso|atban vagyunk,
együtt próbá|juk a tanu|ókat jobb be|átásra bí rni. Szüksé g eseté n a
gyermekjó|é ti szo|gá|atot, a gyámhatóságot é s az á|ta|ános
szabá|ysé rté si hatóságot is é rtesí tjük.

A hiányzások visszaszorí tásában nagy segí tsé get nyÚjt az
isko|ánkban működő Vé dőháló Program, me|ynek kereté ben .1 fő
munkatársuk van jelen inté zmé nyÜnkben.

í .6.A tanulók felké szültsé ge (9. é vfolyam)

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Minden szaktanár a szaktárgyából szeptember hónap
során szintfe|mé rő do|gozatot í rat a 9. osztályosokka|. A
szaktárgyi mé ré s eredmé nyeinek figye|embevé te|é ve| mé g
a|akí thatja, korrigá|hatja az adott tantárgy tanmeneté t. Az
eredmé nyek rávi|ágí thatnak azokra a kulcspontokra, aho|
osáályszinten hiányosságok m utatkoznak'

A bemeneti mé ré s eredmé nyé nek tÜkré ben ké szü|nek,
a l a ku l naka t anmene tek , a t apas z t a l a t oka t
munkaközössé gi é rtekez|eteken beszé |ik meg a
szaktanárok, közÖsen ké szí tik e| a bemeneti mé ré sek
felmé rő |apjait.

Nincsen átvezető program, mert közel 100 te|epü|é sről
é rkeznek hozzánk tan u |ók.

Bársony István Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközé piskola é s
Ko||é gium

Minden é v e|ejé n, minden é vfo|yamon szintfe|mé rőt í rnak a
tanulók matematikából, magyarbó|, idegen nye|vbó| é s
esetenké nt egyé b tantárgyakbó| is.

É z az é v e|ei bemeneti mé ré s segí ti a szaktanárok
munkáját, a tanmenetek tervezé sé t ehhez igazí tjuk.

Az átvezeté st az á|talános isko|ábó| a közé pisko|ába már a
beisko|ázáskor e|kezdjÜk, ami a nyí |t napjainkon fo|ytatódik
azá|ta|, hogy megismertetjük a gyerekeket az isko|áva|, a
ko||é gium m a|, gyakor|ati ké pzőhe|yekke|, játé kos formában
m utatj uk be nekik vá|asáható szakmáinkat' kipróbá|hatják
az azokban haszná|t eszközöket. ltt é s már a kiraizások
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alka|máva| is megismerkedhetnek a már itt tanu|ó
diákjainkka|, akik megosztják ve|ük tapasáaIataikat,
é |mé nyeiket.

Az idei, 2017-2018-as tané vtő| ré szt veszünk a Szakmák
É jszakája rendezvé nysorozatban is, ahol sokszí nű
programokka| szeretné nk miné | több á|ta|ános isko|ás
számára é rdekessé  é s vonzóvá tenni oktatoft szakmáinkat.

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Diagnosztikus mé ré s törté nik. Pedagógusok é rté ke|ik.
Differenciá|ás segí té sé re haszná|juk. Munkaközössé gi
fog|aIkozások keretein be|Ü| e|emezzÜk.

Bereczki Máté  É |elmiszeripari é s
Mezógazdasági Szakgim názium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

9. é vfo|yamon minden tané v e|ejé n í ratunk bemeneti
mé ré st matematika, magyar nye|v é s iroda|om va|amint
idegen nyelv tantárgyakbó|.

A sajátos neve|é si igé nyű tanu|ók mé ré sé t a fej|esztő- é s
gyógypedagógusok mé rik fe| szinté n a tané v e|ejé n.

F.z, eredmé nyeket a szaktanárok, munkaközössé gek
do|gozzák fö| é s keze|ik' p.z. eredmé nyek fontos
kiindu|ópontjai é ves munkájuknak, va|amint az egyé ni
fej|esáé si tervek elké szí té sé nek.

|nté zmé nyÜnkben az á|ta|ános isko|ábó| a közé pisko|ába
vezető átvezető program nincs'

Álta|ánosságban e|mondható, hogy a 9. é vfo|yamos
tanu|ók nagy hiányosságokka| é s e|té rű tudássa| é rkeznek
a közé pfokú  oktatásba. Szeptember hónapban a
pedagógusok kiemelt fe|adata, hogy megismerjé k a diákok
ké pessé geit, hiányosságait é s az é v során a tanulókat
azonos szintre eme|jé k.

Fodor József É le|miszeripari
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

A tanu|ók fe|ké szÜ|tsé gé rő| e|mondható' hogy rendkí vÜ|
a|acsony. A 9. é v e|ejé n (hagyományosan) megtartott
szintfe|mé ré s a|apján megá||apí tható' hogy a tanu|ók kb
50-60 %.ának szüksé ge |enne gyógypedagógiai segí té sre'
hiszen tudásszintjÜk nem é ri e| az á|ta|ános isko|a 6.
osáá|yához szÜksé geset sem. A fe|mé ré st saját
mé rőeszközzel vé gezzük. A fe|mé ré s eredmé nyei a|apján
szaké rtói vizsgálatra javaso|juk az é rintett tanu|ókat, i||etve
ké pessé qeik a|apián tanu|ócsoportokba rendezzÜk őket.

Ga|amb József Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s Szakközé piskola

1.Minden tané v szeptemberé ben í ratunk
kompetenciaa|apÚ bemeneti mé ré st magyar nye|v é s
irodalom é s matematika tantárgyakbó| a 9. é vfo|yamon.

Továbbá a kü|önleges bánásmódot igé ny|ő tanu|ók
mé ré seit a fej|esáő é s gyógypedagógusok vé gzik szinté n
szeptemberben.

A magyar é s matematika tanárai é s a gyógypedagógusok
összevetik a ké t bemeneti mé ré s eredmé nyeit' majd a
kö|csönössé g a|apján a|akí tják ki a fej|esáé si irányokat'
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2.Az é rté kelé s száza|é kos formában törté nik' ezt rögzí tjÜk
a digitá|is nap|óban. Az eredmé nyeket a szaktanárok é s a
ko||é giumi nevelók haszná|ják fe| az egyé ni fej|eszté si
tervek e|ké szí té sé hez, amelyek a tanmenetek mellé kleté t
ké pezik.

A rehabilitációs é s fej|eszté si tervek a bemeneti mé ré sek
alapján ké szü|nek, é v vé gé n szöVeges é rté ke|é s
formájában foga|mazzák meg a pedagógusok a tapaszta|t
változásokat.

3.Fé |é vkor é s é v vé gé n a munkakÖzössé gi beszámo|ók,
tané v közben a munkaközössé gi megbeszé |é sek té mái az
eredmé nyek, ezek a|ap1án á||í tják össze a következő é v
mé ré si fe|adatlapjait. A|ta|ános tapaszta|ata a ko||é gáknak'
hogy a tanu|ók nagy hiányosságokka| é rkeznek az
á|ta|ános isko|ákbó|. viszont ezeknek nem e|sősorban a
tanu|ók ké pessé ge az okai.

4,Pe' isko|ába é rkező 9. é vfo|yamosok számára a
szeptember hónap a beszoktatás időszaka' Minden ko||é ga
é s e|sősorban az osáá|yfőnökök igyekeznek fe|mé rni a
tanu|ók attitűdjeit, ké pessé geit, hiányosságait, é s ezeket
köze|í teni egymáshoz, továbbá egyÜttműkÖdő kÖzössé get
kiaIakí tani.

Az á|ta|ános isko|ábó| a közé pisko|ába va|ó átmenetet
cé |ozza meg az Aperitf program. Ennek fo|yamán
közé piskoIai ko||é gáink á|taI kidoIgozott feIadatsorokat
o|danak meg az á|talános isko|ai tanu|ók, ismerkedve a
válasáotUvá|asztandó szakma kÖvete|mé nyeive|. Ezze| a
módszerre| az a cé |unk, hogy a 8. tanu|ó számára miné |
kisebb töré st jelentsen az átmenet, hogy ne te|jesen
ismeretlenü| é rkezzen isko|ánkba, aho| az addig
eset|egesen fe|ha|mozott tanu|ási kudarcai csak tovább
nőnek.

Ez a cé |1a a ko||é gium á|ta| szervezett tanműhelyi átfogató
fogla|kozásoknak, a nyí |t hé tvé gé knek, a nyári
gó|yatáboroknak is.

Gregus Máté  Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s Szakközé piskola

A bemeneti mé ré stink a szövegé rté sen é s matematikán
a|apu|' Je||emzően ezek a kompetenciaterÜ|etek je|ennek
meg. A mé ré sek eredmé nyeiró| információt kap a
vezetósé g é s az adott osztályban oktató kol|é gák, i||. a
munkaközössé gek.

A bementi mé ré s |ebonyo|í tását é s é rté ke|é sé t kil|ön team
vé gzi az isko|ában

KÜ|on az á|ta|ános isko|ábó| a közé piskolába vezető
átvezető programma| nem rende|kezik az isko|a. Az
átmenet segí té sé t, á|ta|ános isko|ák ké ré sé re
pá|yaorientációs napokon tudjuk megtenni.
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Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium

A ki|encedikes diákok a tané v e|ejé n magyar nye|vbő|,
matematikábó| é s idegen nye|vbtí | í rnak fe|mé rő
fe|adat|apot. A száza|é kos é rté ke|é s eredmé nyé t az
elektronikus nap|ó segí tsé gé ve| ismertetjÜk a szÜ|őkke| is.
Ennek a|apján döntenek a szaktanárok a fe|zárkóáatás
szÜksé gessé gé rő|, a ki|encedikes tanmenet a|apozássa|
kiegé szí tett fe|é pí té sé rő|. A munkaközössé geken be|Ü| a
szaktanárok a tapaszta|ataik megosztásáva| egysé gesí tik
a továbbha|adás irányát, tempóját.

A ki|encedikesek számára átvezető programma| nem
rende|kezünk, de igyekszÜnk a fokozatosság e|vé t
a|ka|mazni, hogy megkönnyí tslik az isko|aváltást. Nagy
szerepe van ebben az osAá|yfőnököknek, akik már a
gó|yatábor megszervezé sé ve|, ké sőbb a szaktanárokka| é s
a szü|őkke|, ko|lé giumi neve|őkke| va|ó kapcsolattartással
hozzájáru|hatnak a si kerhez.

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s
Környezetvé de|mi Szakgimnázium é s
Szakközé oisko|a

Nincsen bemeneti mé ré s.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é qium

A 9. é vfo|yamon az e|ső fé |é v eredmé nyei aá mutatják,
hogy egyre gyengé bb fe|ké szü|tsé gi szintű diákok
é rkeznek az á|ta|ános isko|ákbó|'

FM Ke|et-magyarországi Agrár-
szakké pző Központ, Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s
Ko||é gium

A 9. é vfo|yamon az e|ső fé |é v eredmé nyei azt mutatják,
hogy egyre gyengé bb felké szü|tsé gi szintű diákok
é rkeznek az á|ta|ános iskolákból. Gondot jelent számukra
a né gy matematikai a|apműve|et haszná|ata' a he|yesí rás,
az o|vasás-szövegé rté s. Sokszor ehhez társu|ó prob|é ma
lehet taginté zmé nytő| fÜggoen a nagyfokÚ
a|u|szocia|izáltság (Pé tervására), a szorga|om hiánya, a
motivá|at|anság' Mindez szinte |ehetet|en fe|adat e|é  á||í t
bennünket: póto|ni ke|| az á|ta|ános isko|ai hiányosságokat'
fe| ke|| ké szí teni a tanu|ókat az é rettsé gi vizsgára é s mé g a
szakmát is e| ke|| sajátí ttatni.
Nincs bemeneti mé ré sÜnk. csak tantárgyanké nti
szintfelmé ré s, aminek az eredmé nyeit az adott tárgyat
oktató szaktanár é pí ti be a munkájába'
Nem rendelkezik az isko|a a közé piskolába átvezető
programmal.
A t*niiv e|*jé * :: *, ávfclyam** ,ji*k*k aiapkeser*g*iri*k
*táré sere keruI s*r. nlvasássz..:v*ge11ós' sz;i.ir::rj**i ós
h*ly*sirási k*szs*g. Ennek u*r:rré nyát figyeier:*e veve
k.*repetá|ásaka1" *ze|vez|tnk. a*rir* a {anulik nem n:incig
j;ilnak e|' A k.crr*+etálási i*h*ir:sé geket *i*ős*lban a
i*inazáró dnigozat*k eliitt lEé nyi!k. í sy .: hiány***ágok
p*t{;*sa Qyakran á i*ilÖrá í *}ad*lta.
A: ugyanaa*n i*ntárgy*t" vnÍ *n"iirli Í ia *$'y *szÍ *iyban
iartí i*k koz*it r*ndszeres a kcneultácio. ami i:.i***:*ltani
lrtegbeszelÓs*k:* is kiterjed. A e*1*t*ni ko|lé glu*i í anu!ási
!ciÓ aIatt a 

"*\:*|Óianárok 
is bizi*sí lanak konz*itáclós

leh*{osé oet. i:,;e*lz{lns' a koilÉ *i**-tban a nev*|*t*nái"ok
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a|kaimazás*k*r arra figyeini. *agy a sz*k** *ilátalixág
bixt*sí {o{t i*gy*n' üzen * t*rllleten alapvelŐen
l"nat*m*iikáb*| van probiámánk. d* a *:aktanár*k heií álüi
csÜtÖrtokig biztcsi{ák a k*nzultáeiis |*heto*ógei
Az álialána* iskclábi| a k*zé pisko|i&ba v*i* átrnen*t r:at*
cgysxerű egyet|en tanu|o szám*ra **m. *gyrászt sckan
táv*l k*rüinek a m*gszot<*it családi kÖt.ny*xeil*l,
*|kalmazkodnixk k*lt a kollé gii"lmi k*rÜ}nrány*kh*e,
*li;álás*kh*z. nor"rnákhc:. idobg*s:tásh*z. Másí ei*l tlj
tanárokka|. *satá!$ársakka!' *ivárásokkai *z**:b*si:ln*k *
lanorák*n is. NÓ *: eis*játí tandó tanar.yag r*ennyi**ge,
nem tudnak er*dmrinyes*k !*nni t*nr:í a* n*}kül, Aa
*sztályfőnok e|sÖsorban az' aki e:t ae átryl*net! id*szax*Í
igyek*zik ké zb*n iartani' l-egfont**abb Í *iadaí a a7"
*gyrná*t támcgato *sztá|ykÖzoss*g kialakí táxa' |{*gativ
terrd*ncia eseté n k*nzultál ez oszl*lyában taní t*
ianálckkal' feiv*gsz|ik a kapcsolat*t a *zülejv*l'
Kc||áglumunk a ta*é v megkezdé ** *|őtt három nap*s
gó|yatábort $Z*rVÉ e a le*nc* tt*|lé gisté knak, A gylerek*k
n:*gismerhetik *gymást, kiaiakuln*k kap*s*latok, kápet
kapnak a k*}l*6iumi é |etrol. a se*ká*;"*ndr*|. í *;*trafÜredről.
A f*lsőbb *ves diák*k is segí ien*k * b**eokt*Í ásban.
ki.ll*n*sen az*kra a ''lis*lk*dé si n*rnrákr* iigyelve' amii
i*kolánkban minden tanulitól givárunk, Terr*é *zetesen a
ko||ógiurni n*v*|őtanár az, aki ieginkább kozel tud kerülni a
gyerekhez, é szrevesxi a l*lki é s más egyé b pr*blé mákat,
k*nzultá| a szi.iiőve|. a *z*kta**r*kka|' * vezeiökkel. xrtrivel
igen s*k tanulonk ké t-hár*mszáe kii*mát*rról *rkezik
h*za;ink. pctolnunk kell sz*mára .a *saládot a
hé tkoznapokon, T*náraink segit*ké sz*k. t*leránsak,
keilÓen ernpatikusak a besz*ktatá*i id**zakban,
Í tdatematikábcl ás magyarból {ucásszintmé ré *t v*gzunk a
ianáv e|ejón" Nem adi;nk rá oszt*lyzatot. csak
száza}é kosan é rté ke|jük. E|sisorban az alapké szsé gek
szintját vizsgá|jt.lk : rnatematikai a|apmuvel*teket, olvasási
*s szoveg*rté si ké szsé get' Az *r*dmóny*ket az é rintett
szaktanár*k haszná|ják fei, p|. tanm*net kia|akí tásához.
Üsszehason}í tjuk az e|őző é vekke|' é s azt tapasztaljuk,
hogy egyre gy*ngé bb az áttag'
szakké pzé si Hí dprogramot indí tunk, kerti rnunkás ré sz*
szaké pesí té s kirn enettel.
Az ú j tanu|ók előzetes tudásszintját a kozismeretitanárok
mé rik a saját tantárgyukbó|. Sajnos, ezek egyre
lehangolóbb eredmé n$ mutatnak' A bemeneti máré s
eredmé nyeit mindenki a saját tantárgyában használja Í el,
ezek ismereté ben a|akí tja ki a saját oktatási, neve|é si
straté giájái a tanu|ók esetleges felzárkiáatására, azcnos
a|apokról indu|ására. A bemeneti mé ré si eredmé nyek
kié rté ke|é se nem csak egyé ni, pedagógus szinten törté nik
meo. hanem a szakrnai munk é rtekez|eten is"
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Az á|talán*s iskolábi| a kozé piskolába átvezető programot
n*m rnűkÖdtetunk.

í .7.Tanu!mányi eredmé nyessé g

Tanulmányi eredmé nyessé g

egy jegyet

rontott a
fé |é vhez

ké pest

(fő)

2,5 alatti

tanulmányi

eredmé ny

(fő)

í  vagy több

tantárgyból

bukott (fő)

KozepÍ oKu

tanulmányait

szakmai vizsga

né lkül fejezte be

(fő)

Bársony |stván Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a
é s Ko||é qium

z 68 85 A

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a
é s Ko||é qium

2 1 5 26 1

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
MezŐgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé oiskoIa é s SportiskoIa

0 23 20 I

Fodor József E|eIm iszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé nisknla

0 47 33 7

Ga|amb József Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé niskoIa

0 co 85 ' t0

Gregus Máté  Mezógazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

2 35 30 5

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakoimnázium

0 23 26 0
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Kocsis Pá| Mezógazdasági é s
Környezetvé de|mi Szakgimnázium
é s Szakközé oisko|a

0 45 41 z

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s
Elelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközé oiskoIa é s Ko||é oium

0 3Z 37 1 8

FM Ke|et-magyarországi Agrár-
szakké pző Központ,
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko||é gium

0

n

7

0

108

1 3 1

40

20

106

146

28

30

4

23

34

2

Kisku nfé |egyházi Mezögazdaság i
é s EIeImiszeripari Szakgimnázium'
Szakközé niskoIa é s Kn||é oir tm

4 51 45 28

Tanu!mányl eredmé nyessé g

egy jegyet rontott

a fé lé vhez ké pest

(%l

2,5 alatti

tanulmányi

eredmé ny

(%l

tantárgyból bukott (%)

Bársony lstván Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko|lé qium

0,55 't8,99 23,74

Bedő Albert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é oium

0,75 5,68 9,84

Bereczki Máté  E|e|miszeripari
é s Mezőgazdasági
Szakgimnázium'
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

0 4,63 4,03

Fodor József E|e|miszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

0 27,48 '19,29

Ga|amb Jizsef Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

0 15,77 24,22

Gregus Máté  Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

0,7 12,28 10,52

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakqimnázium

0 6,99 7,9

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s
Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s
Szakkozé oiskoIa

0 17,78 16,2
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Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé oisko|a é s Ko||é oium

0 13,3 7,5

FM Ke|et-magyarországi Agrár-
szakké pző Központ,
Mez<Í gazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

0

0

3,82

0

25,35

21,97

21,85

11 ,56

24,88

24,49

15,3

17,34

Kiskunfé |egyházi
Mezőgazdasági é s
E|eImiszeripari Szakgimnázium,
SzakkÖzé oisko|a é s Ko||é qium

0,7 9 7,96

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi
Mezőgazdasági é s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Ko||é gium

Hagyományosan a |egjobban te|jesí tő tanu|ók a technikus é vfo|yamokon
tanu|ó hal|gatók é s a másodszakmás tanu|ók. A szakgimnáziumok tanu|ói
jobban te|jesí tenek, mint a szakközé p iskolai tanu|ók. A legtÖbb bukás a 9-
10. é vfo|yamon je||emző. kevé s kivé te|tó| e|tekintve, nem a tanu|ók
ké pessé geive|, hanem hozzáá||ásáva| Van prob|é ma. Próbá|juk őket
e|sósorban ú j módszerek beveté sé vel, motivá|ássa| rávenni a tanu|ásra'
Megta|á|ni hozzá4uk a megfe|e|ő utat.

Ad ú j tí pusú  szakközé pisko|ai 9-10-11. osztá|yokban szignifikánsan
csökkent a bukások száma, ami a beisko|ázás sikeressé gé nek tudható be,
hisz megta|á|ták a tanu|ók számí tásukat' Akik mé gis megbuknak, azok a sok
hiányzás miatt nem ké pesek te|jesí teni a követe|mé nyeket.

Az isko|ai tanulmányi át|agban (3'39) 8 százados rom|ás |átható a fé |é vihez
ké pest, a tavaly é v vé gihez ké pest (3'42) pedig 3 százados a rom|ás
mé rté ke. Ez elenyé szőnek mondható, de mé gis intö je| ke||, hogy |egyen.

Kitűnó 6 tanu|ó, je|es pedig 4 tanuló |ett az é v vé gé n. 92 tanu|ó kapott
összesen 2o1 db tantárgyi dicsé retet.

A bukások száma a fé |é vi 101 főrő| 40.re csökkent. Ezek szerint a fé |é vi
buktatások tú lnyomó többsé gé t csak ijeságeté snek szánták a ko||é gák. Ez
a 40 tő az e|őző é vekhez ké pest mé gis is több' é s mé g mindig több mint egy
osáá|ynyi gyereket jelent. Többen közÜ|ük több tantárgybó| is
javí tóvizsgázni fognak. 7 tanu|ó már javí tóvizsgát sem tehet' í gy ók
é vismé t|é sre buktak (tava|y szinté n 7 i|yen tanu|ó).
12 osztá|yban egyá|ta|án nem törté nt bukás (ahogyan tava|y sem).
A kilencedikesek közü| 21-en nem kapták meg é v vé gi bizonyí tványukba az
e|é gsé ges é rdemjegyet valamilyen tantárgybó| (tava|y 14.en nem
te|jesí tetté k a tané v kÖvete|mé nyeit)' ebbő| 10-en a szakközé pisko|a 9.
osZá|vokban í ré szben szakmai tárovakbó|. ré szben közismereti
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tantárgyakbó|)' A magasabb szakközé pisko|ai é vfo|yamokon 5 bukás
törté nt.
Legtöbben matematikábó| buktak meg (18)' Ma1d az ango| nye|v (15) é s az
iroda|om tantárgyak (9) következnek' Sok a szakmai tantárgyakbó| törté nt
bukás is (16).

Bársony lstván
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Ko||é gium

A statisáikák a|apján elmondható, hogy |egjobban a technikusi é vfo|yamra
járó diákok te|jesí tenek. E|keserí tő tapaszta|at vo|t viszont, hogy a ké t
é rettsé giző osztá|y te|jesí tmé nye messze e|maradt az i|yenkor várhatótó|,
nem motivá|ta őket az é rettsé gi vizsga köze|sé ge, nem vetté k komo|yan a
szakmai megmé retteté st é s ez az eredmé nyeiken meg is |átszott. Legtöbb
tanu|ási problé ma pedig a kezdő,9. é vfo|yamon adódik, ezjó|kira1zo|ódik a
tárgyanké nti osztál1zatok Összesí té sé bő|.

A szakgimnáziumi ké pzé sben tanu|ókhoz ké pest a szakközé pisko|ás
osztá|yok gyengé bben te|jesí tenek, esetÜkben gondot je|entenek a
magatartási prob|é mák is.

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Ko||é gium

lskola tanulmányi át|aga 3,4. Tanulmányi eredmé nyeik gyengé k, az isko|a
tanu|mányi át|aga 3,0 körÜ| mozog. Sok tanu|ó küzd o|vasási é s é rte|mezé si
gondokkal.

Megismerve a tanu|ókat kiderÜ|, hogy gyenge tanulmányi eredmé nyüknek
rem gyengé bb sze||emi ké pessé gük az oka, sok köáÜk az é |es eszű, jó
<é pessé gű tanu|ó. Mié rt hát a gyengé bb eredmé ny? A magyarázat
egtöbbször a hiányos, vagy zűrös csa|ádi hátté rben keresendő. Mive| a
;yerekek kevesebb figye|met kaptak a csa|ádban, mint amennyit igé nye|tek
lolna, |assan e|kopott a ji, vagy közepes tanulmányi eredmé ny. Más
rrob|é mák is izgatták serdü|ő fantáziájukat, nem csak a tanu|ás, s mive| nem
<aptak csa|ádi iránymutatást, vagy é ppen rossz pé |dát |áttak, más fe|é
brdu|tak. Ez a más tevé kenysé g egyre inkább kiszorí totta az isko|aiteendőket
a figye|mÜk |átóteré bő|, fontosság tekinteté ben az isko|ai tanu|ást sajnos a
tontossági sorban igen hátra soro|ták.

BereczkiMáté
É |eImiszeripari é s
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Sportiskola

|sko|ánkban a tanu|ók szakgimnáziumi é s szakközé pisko|ai ké pzé sben
vehetnek ré sá.

A bukások száma 9. é vfo|yam szakgimnáziumi osztá|yaiban 22 fő,
szakközé pisko|ai osztá|yokban 14 fő. A ,í 0. é vfolyam szakgimnáziumi
osáá|yaiban 33, fő, mí g a szakközé pisko|ai osztá|yokban 9 Í ő. A 11.
é vfo|yam szakgimnáziumi osáá|yaiban 34 fő, szakközé pisko|ai
osáályokban 6 fő. A 12. é vfo|yam szakgimnáziumi osztá|yában 13 fő.
Á|ta|ánosságban megál|apí tható, hogy mind a szakgimnáziumi' mind pedig
a szakközé pisko|ai osztá|yokban egyaránt magas a bukások száma.

É rettsé gi vizsgára je|entkezett tanu|ók száma: 88 fó, me|ybő| 83 fő sikeres
vizsgát tett. Szakmai vizsgára 46 fö je|entkezett, melybő| 39 fő tett sikeres
vizsgát. Szintvizsgán 38 fó vett ré sá, me|ybő| 35 fő eredmé nyesen vé gzett.

Fodor József
É |elmiszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé oisko|a

A tanu|mányi eredmé nyessé g tekinteté ben e|mondható, hogy a tanu|ók
tanu|mányi át|aga é vek óta 3,2-3,3 körÜ| mozog, nem vá|tozik jelentősen.
Ezen be|ü| a szakmai gyakor|ati tárgyaknak van magasabb át|aguk' a
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kÖzismereti tárgyaknak pedig a Iegalacsonyabb. Az e|óző adatokbó|
(motiváció, fe|ké szü|tsé g) ez egyé rte|műen következik.

Ga|amb József
Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé piskola

A 201612017-es tané vben 22 osztá|y fo|ytatott tanu|mányokat a
közé pisko|ában. A 23 osáá|y, amint a beszámoló is mutatja S.fé |e
isko|atí pusban, 8-fé |e szakmában vé gzett tanu|mányokat. 2016. január 17-
é n indí tottunk fe|nőttoktatás kereté ben ké t .mezőgazdasági technikus é s
mezógazdasági gé pé sztechnikus) ké pzé st összesen 20 főve|,
A ké pzé seink közÜ| kieme|né m a fe|nóttek közé pisko|áját, hiszen ennek a
tagozatnak, osáá|ynak egyre inkább van a 3 é ves szakmunkáské pzé s
á|ta|ános bevezeté se után jövője. A nemzeti közneve|é si törvé ny is
szorga|mazza a szakké pzé sre é pü|ő é rettsé git adó ké pzé seket. Ezt a
ké pzé st a köze|jövőben is meg ke|| tartani, hiszen a szakké pző inté zmé ny
tudja, mi|yen tudáselemekke| rende|kezik a szakisko|aivé gzettsé gű tanu|ója,
é s mit ke|| tenni annak é rdeké ben, hogy é rettsé gi bizonyí tványa |egyen.
Ezeknek a tanu|óknak nagy segí tsé g a szakmai vé gzettsé gÜk é rettsé gi
tárgyké nt va|ó e|fogadása. A diákok is egyre jobban fe|ismerik annak
fontosságát, hogy é rettsé gi bizonyí tván\!1' szerezzenek a szakmájuk me||é .
Ennek a fe|ismeré snek köszönhetó' hogy ebben a tané vben vé gzőseink 30
%-a je|entkezett erre a ké pzé sre a 2o16-2017-es tané vre' TöbbÜknek ez az
egyet|en mego|dás a munkané |kÜ|isé gre is.
A szakközé pisko|ai tagozaton a tané vben 7 oszÍ á|y tanu|t. A tanu|ók
összeté te|e, szociá|is háttere, csa|ádi he|yzetük igen kÜ|önbözó. A tagozaton
tanu|ókban azonban közös, hogy az é rettsé gi megszerzé se a cé | számukra,
i||etve az é rettsé gire é pü|ő szakké pzé sbe va|ó bekapcso|ódás. Nagyon
kevesen tanu|nak tovább egyetemen, i||etve főisko|án. Szerencsé re a
kÖzneve|é si tÖrvé ny módosÍ tása |ehetősé get ad a ná|unk é rettsé git, szakmát
szező tanu|óknak arra, hogy akár nappa|i rendszerű ké pzé Sben maradjanak
tovább az isko|ánk tanu|ói. é s szerezzenek ú iabb vé qzettsé qeket.

Gregus Máté
Mezógazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

A tanulmányi eredmé nyessé g tekinteté ben a ré sz|etes adatokat a kiegé szí tő
táb|ázatban |ehet megta|á|ni'

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakgimnázium

Az isko|ánkban a tané v vé gi bukások száma a kilencedikesek eseté ben a
|egje|entősebb. Különösen a sok tárgybó| va|ó bukás (ami é vismé t|é sse|
vagy iskolavá|tással jár) kÜ|önböáeti meg az é vfo|yamot a többitő|' P,z ú i
környezethez, közössé ghez, követe|mé nyekhez va|ó a|ka|mazkodás
megvise|i a jobb ké pessé gű tanulókat is, de a gyengé bb a|apokka| é rkez<jk
közÜ| sokan nem birkóznak meg a Í e|adatta|' Je||emző mé g az is' hogy egy.
ké t diák rádöbben, hogy mé gsem a mi profilunk fele| meg számára, de azé v
közbeni inté zmé nyvá|tás ritka, inkább a rossz eredmé nyek után döntenek a
szÜ|ók é s a tanu|ók másik isko|a me||ett.

Sajnos kitűnő é s je|es tanu|ónk nincs sok: é vente 5-6 fő' de anná|
bÜszké bbek vagyunk rájuk, hiszen a szakgimnáziumi ké pzé sformábó| nekik
van a |egnagyobb esé |yük a továbbtanu|ásra.

Kocsis Pá|
Mezőgazdasági é s
Környezetvé de|mi

|skolaát|ag 3,27 A tanulók szorga|ma közepesnek é rté ke|hető. Ezt támasája
alá a szorga|omjegyek tané v vé gi 3,27-es át|aga. A fé |é vi 2,97.es
átlageredmé nyhez ké pest je|entősen javu|t a tanu|ók szorga|ma, de í gy is
sok tanu|ót kel|et iaví tóvizsoára i||etve é vismé t|é sre utasí tani.
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Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

Ha a fé |é vi te|jesí tmé nyekhez viszonyí tjuk a tanu|ók eredmé nyé t, jogga|
mondhatjuk aá, hogy je|entős javu|ás következett be.

J av í tóvizs g ára utas í totta k é vfo|yam on k é nt a 2o1 6 -20 1 7.es ta n é vbe n

Az é v vé gi tantárgyi bukások száma csupán 41o/o-a fé |é vinek. A 121 é v vé gi
tantárgyi bukás nagy ré szé t a 9. é vfo|yam tanu|óinak gyenge te|jesí tmé nye
eredmé nyezte. Az é vfo|yam 24oÁ-a |ett javí tóvizsgára utasí tva il|etve 17%
csak az é vfo|yam m egism é t|é sé ve| fo|ytathatja tanu|mányait.
Lé nyegesen magasabb a javí tóvizsgázók aránya az é rettsé gire fe|ké szí tő
szakgimnáziumi (ré gi szakközé pisko|ai) mint a szakké pzé si osztályokban.
Te|jesen más az arány az é vismé t|é sre utasí tott tanu|ók eseté ben' A
tanu|m ányukat csak az é vfo|yam megismé t|é sé ve| fo|ytatható tan u|ók 60%.
a a szakké pzé si osztá|yokbó| kerü| ki'

Lipthay Bé |a
Mezőgazdasági é s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s
Ko||é gium

V iskola tanu|mányi át|aga: 3'1
(tűnő tanu|ók száma: 1
|eles tanu|ó száma:
]ukott tanu|ók száma: 37
I vagy több tantárgybó| bukottak száma:37
lredmé nyesené rettsé gizőkszáma: 18
lredmé nyte|enü| é rettsé gizók száma.'
lredmé nyes szakmai vizsgát tevők száma:
lredmé nvte|en szakmai vizsqát tevők száma

34

FM Kelet
magyarországi Agrár-
szakké pző Központ,
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s
Ko||é gium

Jánosha]ma MátrafÜred Pé teruására Szentes

Az iskola
összIé tszáma: 426 596 í 83 173

Az iskola
tanu|mányi át|aga: 3.32 2,97 3,43 3,32

KitÚnŐ tanu|Tk
száma: 1 2 2 2

Jeles tanuló
száma:

1 4 I U

Bukott tanulÓk
száma: 28 146 41 30

3 Vagy több
tárgybó| bukottak
száma.. 9 52 u 16

1 vagy 2
tantárgybó|
bukottak száma: 1 9 94 14

Ere0menyesen
é rettsé gizók
."ámA.

u 65 0 25

Eredmé nyte|enü|
é rettsé gizók
száma:

't1 0

Jánoshalma Mátrafüred Pé tervására Szentes
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Eredmé nyes
szakmai
vizsgát tevók
száma:

95 72 22 't9

Eredmé nyteIen
szakmai
vizsgát tevók
száma

o 29 0 4

í .8.Kompetenciamé ré s eredmé nyei

Taginté zmé ny neve

Ki sku nfé |e gyházi Mezőgazdaság i é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Megerősí té st nyernek azok a tendenciák,
ame|yeket a pedagógusok is megfigye|nek a
tanu|ói ké szsé pek, ké pessé gek szintjé nek
vá|tozásában. Ujabb é s ú jabb kihí vások e|é
á||í tják a ko||é gákat' akik ú jabb é s ú jabb
módszereket keresnek, próbá|nak ki é s
a|ka|maznak, hogy az eredmé nyek ne
romoljanak.
A mé ré si eredmé nyeket e|óször neve|őtestü|eti
é rtekez|et kereté ben ismerteti egy ko||é ga' majd
a munkaközössé gek munkaközössé gi
é rtekez|etek kereté ben beszé |ik meg az
eredmé nyeket.
lgen, a munkaközössé g vezetők minden
szaktanár számára javaso|ják, hogy keressé k
meg a |ehetősé geket saját szaktantárgyukon
be|ü| a |ogikai é s a szövegé rté si
ké szsé gfej|eszté sre.
Nem ke||ett inté zkedé si tervet ké szí teni.

EgyedÜ| a szakközé pisko|ai matematika
eredmé nyekné | tapaszta|ható szignifikánsan
jobb eredmé ny, ha a közepes szakközé pisko|ák
eredmé nyeive| vetjÜk össze te|ephe|ylink
eredmé nyé t. A többi terÜ|eten nem kü|önböznek
szignifikánsan az adott é rté kektó| az
eredmé nveink. Hason|ó eredmé nv tapasáa|ható'
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ha a csa|ádi hátté rindexet figyelembe vé ve
é rté ke|jÜk az eredmé nyeket.

Lé nyeges javu|ás |átható a szakközepes
osáá|yoknál mind a ké t terü|eten.

Logikai ké szsé get tekintve |átható' hogy mind az
összes isko|át, mind a szakközé pisko|ákat
figye|embe vé ve, a közé pső tartományban
he|yezkedik e| isko|ánk. |skolánkban kevesebb a
jó ké pessé gű diák, mÍ g a gyengé bb ké pessé gűek
nagyobb száza|é kban vannak' A nagyon gyenge
tanu|ók kisebb száza|é kban je|ennek meg. A
|egtöbb tanuló a közepes szintet ké pvise|i.

A te|ephe|yek átlageredmé nyeit összehason|í tva
a matematikához hason|ó he|yet fog|a|juk e|
szövegé rté sben is'

A szakisko|ai telephe|yeket figye|embe vé ve már
a közé pmezónyben vagyunk, mí g az országos
át|agot tekintve a gyengé bb eredmé nyt nyú jtó
inté zmé nyek közé  szoru|unk vissza. A
szakisko|ák nagy |emaradássa| követik az
országos e|osz|ást. Ez igaz a mi te|ephe|yünkön.
Alig kÜ|önbözik a szakiskolai te|ephe|yek
ké pessé gszintjeinek száza|é kos megosz|ása a
mi diákjaink ké pessé gszint megosz|ásától. A
CSHl-et Í igye|embe vé ve e|maradunk az
országos trendtő|, sőt a diákok 2 é we| ezelőtt
nyú jtott te|jesí tmé nye a|apján számí tott várható
eredmé nytó| is e|maradt te|jesí tmé nyük' A
teIepheIyek át|ageredmé nyeit összehason|í tva
ugyanolyan helyet foglalunk el, mint a
matematika eseté ben. Továbbra is nagy
figye|met ke|| fordí tani a diákok
kompetenciájának fej|esáé sé re mind
matematika, mind szövegé rté s teré n. Hiszen
minden té ren egy kicsit gyengé bb eredmé nyt
é rtÜnk el, mint amit az isko|ánktó| il|etve a
tanu|óktó|e|vártak. Ez nemcsak a matematika é s
a magyar szaktanárok fe|adata, hanem
va|amennyi ko||é gáé .

Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

A kompetenciamé ré sben át|agon a|u| teljesí tő
osáá|yokra fej|esáé si tervet ké szí tettünk,
me|ynek legfőbb eleme vo|t, hogy a he|yi
tantervben külön órakeretet biztosí tottunk a
kompetenciafej|esáé sre é s ez azita is í gy van.
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Az eredmé nye fe|dolgozása közösen törté nik,
az országos je|enté st tantestü|eti é rtekez|eten
beszé |jük meg.

Minden tanár fe|adata, hogy tanóráiba
rendszeresen beé pí tsen kompetencia je||egű
feladatsorokat.

Az e|mú |t é vek kompetenciamé ré sei a|apján a
fenntartó inté zkedé si terv e|ké szí té sé t rende|te
e|, ami 2015-2016-os tané vre ké szÜ|t e|.
Matematikábó| mind a szakgimnáziumi, mind a
szakközé pisko|ás tanu|ók átlagos eredmé nyt
é rtek e|, a szakközé pisko|a az országos át|agná|
gyengé bben te|jesí tett' A szövegé rté s mind a ké t
ké pzé s eseté ben gyengé bb |ett az országos
át|agná|'

Bedtí  Albert Erdé szeti Szakgimnázium,
SzakkÖzé pisko|a é s Kol|é gium

Minden é vben megvizsgá|juk' e|emezzÜk, é s
|evonjuk a tanu|ságokat.

É rte|mezzük é s é rté keljük. Szüksé g eseté n
inté zkedé si tervet ké szí tünk, fe|zárkiztató
fog|a|kozásokat tartunk. |gen. Egy a|ka|omma|
már e|rende|te a fenntartó inté zkedé si terv
ké szí té sé t. É vi többszöri mé ré st a|ka|mazunk' az
eredmé ny kisebb javu|ás.

Bereczki Máté  É |e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgim n ázium,
Szakközé piskola é s Sportisko|a

Az e|mú lt é vek tapaszta|atai a|apján a
kompetenciamé ré s eredmé nyei sajnos rom|i
tendenciát mutatnak'

Fa. oktatási Hivata| á|ta| kÜ|dött mé ré si
eredmé nyeket az inté zmé nyvezetó álta| kije|Ö|t
ko||é ga é rté ke|i é s hason|í tja össze az e|ózó é vek
eredmé nyeive|. Ennek eredmé nyeit egy é rté ke|ő
é rtekez|eten mutatja be a neve|őtestü|etnek,
me|y a|apján az eredmé nyek javí tását cé |zóan
fej|esáé si javas|atokat fogalmazunk meg a
kÖvetkező é vre vonatkozóan'

A szü|őket errő| a szÜ|ői é rtekez|eteken is
tájé koáatjuk, de kÜ|ön tájé koáatót is kÜ|dünk
errő| a szü|őknek me|yben e|mondjuk, hogy a
kapott né vkártya alapján hol tud utánané zni a
tanu|ó eredmé nyeinek.

Az eredmé nyek a|apján az e|őzó é vben a
fenntartó inté zkedé si tervet ké szí ttetett az
inté zmé nnye| a prob|é mák keze|é sé re.

Fodor József É |e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskola

Az országos Kompetenciamé ré s eredmé nyeirő|
e|mondható az iskolatí pusnak (kis
szakkÖzé pisko|ák) meofe|e|ő át|aqot elé ri.
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Termé szetes en az országos át|agtó| e|maradunk,
de abban be|efog|a|tatik a nagy gimnáziumok
át|aga is, akikke| nem tudjuk fe|venni a versenyt.
Azonban a saját kategóriánkon be|ü| az át|agnak
megfe|elő a tanu|ók kompetenciája mind
matematikábó|, mind szövegé rté sbő|. PE.
eredmé nyek statisztikai é rte|emben é vek óta
nem vá|toznak. A kis lé tszám miatt a csa|ádi
hátté r mé ré se már nem objektí v' í gy erre
vonatkozó re|eváns adatot nem kapunk' Amí g (a
nagyobb |é tszám miatt) vo|tak adataink, addig azt
mutatták, hogy nagyon kedvezőt|en családi
hátté r je||emezte a tanu|ókat é s í gy é rtek e|
átlagos eredmé nyeket, azaz az isko|a
..hozzáadott é rté ke' maoas vo|t'

Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Szignifikáns tendencia nem mutatható ki.
Mind a ké t isko|a tí pusban é s ezen belÜ|a mé ré si
terÜ|eteken megfe|e|nek az eredmé nyek a
hason|ó tí pusú  isko|ák eredmé nyeinek, azonban
az egyes é vekben mindké t irányban talá|hatunk
pontszerű, nem tendenciózus kiugrásokat.
A szakközé piskolai ké pzé si tí pusban a
matematikai kompetencia teré n mutatkoz.ik
enyhe javu|ás, de ez nem szignifikáns' Más
terÜ|eteken nem mutatható ki tendenciizus
vá|tozás.
A szakközé piskolai ké pzé si tí pus eseté ben a
vizsgá|t é vek mindegyiké ben megá||apí tható vo|t
a CSH index. Ezzel szemben a szakiskolai
ké pzé s eseté ben csak a |ege|ső vizsgá|t é vben,
azaz2012- ben vo|t re|eváns CSH index. Ennek
azóta fenná||ó hiánya a szakisko|ai tanu|ók é s
szü|eik ennek fontosságáról va|ó
tájé koáatásának e|é gte|ensé gé t mutatja' Mive|
tendenciózus a CSH index hiánya, inté zmé nyi
prob|é mára uta|, ame|yet keze|ni szüksé ges.
Nem mutatható ki szociokulturá|is
hátránykompenzá|ó hatás. Az e|é rt é s a CSH
index a|apján elvárható eredmé nyek nem
kÜlönböznek szigniÍ ikánsan.Kivé te| ez a|ő| a
2012-es é v szakisko|aieredmé nyei, aho|a CSH
index szerinti e|várt eredmé nyfiez ké pest is
elmaradt az isko|a mé ré si eredmé nye.
Pozití v kiugrás a szakközé pisko|ai mé ré sek
közÜ| a 2o14-es é v matematikai eredmé nyei,
amely nem csak a CSH szerinti e|várt
eredmé nytő|, de a korábban ré sz|etezettek
szerint minden viszonyí tási csoporthoz mé rten
kiugróak'Az iskola fej|esáó hatása a vizsgá|t
é vek közü| csak a szakközé pisko|ai ké pzé si
tí ous eseté ben é s csak 3 é vben. 2o12.ben'
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201S-ben é s 2016.ban mé rhetőek. Ezekben az
é vekben az e|é rt eredmé nyek mindké t mé ré si
teruleten megfe|e|nek a korábbi eredmé nyek
a|apján regressziós görbe á|ta| e|várt
eredmé nyeknek. Ez a|apján az isko|a fejlesztő
hatása át|agos. Az a|apszintet e| nem é rők csak
a szakisko|ai ké pzé si tí pusban je|ennek meg' A
vizsgált é vek során minden mé ré sse|
rende|kező é vben - matematikábó| é s egy
a|ka|ommal (2o1 4.) szÖvegé rté sbő| je|entkezett
mé ré si eredmé ny ebben a kategóriában
.Arányuk a mé ré sben ré sztvevők |é tszámához
viszonyí tva a|acsony. A |egmagasabb arány
2016-ban mutatkozott, aho| 9% é rt e| i|yen
alacsony eredmé nyt. A mé ré si eredmé nyek
egyé bké nt normá| e|osz|ású ak, egy-egy kiugró
maoas eredmé nnve|.

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Az isko|a tanu|ói összeté te|é nek a vá|tozása
sajnos az isko|a kompetencia eredmé nyeiben is
megmutatkozik. A tendencia mindké t vizsgá|t
terü|eten csökkenő. Ezen eredmé nyek
megbeszé |é sre kerü|nek, munkaközössé gi é s
neve|őtestÜ|eti szinten is.

A mé ré si eredmé nyek fe|do|gozását kü|ön team
vé gzi egy vezetőve|.

A fej|esáé si javas|atok az eredmé nyek javí tása
é rdeké ben munkaközössé gi szinteken tÖrté nnek
kido|gozásra.

Nem kel|ett mé g inté zkedé sitervet ké szí teni.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium

|nté zmé nyÜnkben az országos
kompetenciamé ré s eredmé nyei é vek óta e|é g
stabi| szintet mutatnak. A közepes
szakkÖzé pisko|ák között a fe|ső harmadban
he|yezkedünk e|, szignifikáns e|té ré s nincs sem
az egyes é vek eredmé nyei között, sem az e|várt
eredmé nyekhez ké pest. Sajnos kieme|kedő
te|jesí tmé nyt nyÚjtó tanu|ónk á|ta|ában nincs, de
a minimumszint a|att te|jesí tő diákok száma is
alacsony.

A neve|őtestÜ|eti é rtekez|etek során ismertetjük a
mé ré si eredmé nyeket (igazgatihe|yettes)'
mé ré si ké pzettsé gge| rende|kező ko||é gánk
nincs' Kieme|t cé |unk a tanu|ók szövegé rté si é s
matematikai kompetenciáját minden tárgy
taní tása során fej|esáeni már ki|encedik é v
e|ejé tó| kezdve. A kompetenciamé ré sre va|i
fe|ké szÜlé s során a fe|adattí pusok
meqismerteté se, a qvakor|ás is e|enqedhetet|en
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ahhoz, hogy tanulóink sikeresen vegyé k ezt az
akadá|yt is' A tizedikesek eseté ben rendszeresen
használunk kompetenciamé ré si feIadatokat a
korábbi é vek fe|adat|apjaibó| a gyakor|áshoz' a
közös javí tás, a kritikus pontok megbeszé |é se
hozzájáru|nak ahhoz, hogy a mé ré sné | komolyan
vegyé k a fe|adatok megoldását.

A jövóre vonatkozóan cé lunk, hogy a né hány
a|u|teljesÍ tó tanu|ó speciá|is figye|met kapjon, a
szaktanárok megismerjé k a nehé zsé gekkeI
kuzdő diák eredmé nyeit, nevesí té sre kerü|jenek
a legkritikusabb adatok, hogy sikeresen
e|juthassanak az é rettsé giig.

Inté zkedé si tervet eddig nem ke||ett ké szí tenÜnk.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|m i
Szakgimnázium é s SzakkÖzé pisko|a

Minden é vben megvizsgá|juk' e|emezzük, é s
|evonjuk a tanu|ságokat'

É rte|mezzük é s é rté ke|juk. Szüksé g eseté n
inté zkedé si tervet ké szí tünk, Í e|zárkóAatő
fogla|kozásokat tartunk.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s É |e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Tanu|óink az országos kompetenciamé ré sen
rendszerint az országos át|ag környé ké n
te|jesí tenek mind o|vasás-szövegé rté s, mind a
matematikai kompetenciák terÜ|eté n' Nagyon
minimá|is ingadozás mutatható ki az egyes
terÜ|eteken.
Az isko|avezeté s minden é vben áttekinti az
eredmé nyeket é s erró| a nevelótestü|etet é rté ke|ő
é rtekez|eten táié koztatia.

FM Ke|et-magyarországi Agrár.szakké pzó
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

Tanu|óink az országos kompetenciamé ré sen
rendszerint az országos át|ag a|att te|jesí tenek
mind o|vasás.szövegé rté s' mind a matematikai
kompetenciák területé n. Nagyon minimá|is
ingadozás mutatható ki az egyes terÜleteken.
Az isko|avezeté s minden é vben áttekinti az
eredmé nyeket é s errő| a neve|őtestü|etet é rté kelő
é rtekez|eten tájé koáatja.
A szaktanárok a 10. é vfo|yam e|ejé n megbeszé lik
a tanu|ókka| a fe|ké szü|é shez szüksé ges
munkafo|yamatokat, tájé koztatják a diákokat a
mé ré s szüksé gessé gé rő|, fontosságáró|. A
mé ré s után átbeszé |jük a mego|dásokat, i||etve a
kié rté ke|é s után az e|é rt eredmé nyeket is.
A mé ré s eredmé nye a|apján a szakmai
főigazgató-heIyettes inté zkedé si tervet ké szí t,
melyben az e|őző három é v tendenciáit tekintjÜk
át. A 2016. é vi eredmé nyek a|apján Szentes é s
Pé tervására vonatkozásában fenntartói
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inté zkedé si terv ké szü|t. A 2017. é vi
eredmé nyekben nincs je|entós javu|ás.
A kompetenciák fej|esáé se va|amennyi
szaktanár fe|adata. Minden tantárgy |ehetősé get
ad arra, hogy olyan feladatokat adjunk, amely a
helyesí rást, a szövegé rté st é s a |ogikus
gondo|kodást fej|esái.
A kompetenciamé ré s eredmé nyei több okbó| is
sokszor torzké pet mutatnak. Meg ke|| jegyezni'
hogy a 9. é vfo|yam elejé n nem törté nik kÜ|ső,
standardizá|t bemeneti mé ré s, a ,|0. é vfo|yam
vé gi eredmé nyek nem hozzáadott é rté ket
mutatnak' A tanu|ók sajnos ezeket a mé ré seket
nem veszik komo|yan: tú | hosszú  a fe|adat|ap'
nincs e|egendő kitartásuk' a hátté rké rdőÍ vek
eredmé nvei sem

1.9.Vizsgaeredmé nyek

ragrnrczmeny
megnevezé se

EÍ ettsé gi Szakmai Szint

JerenrK

ezetl

(fó)

$Keres

(í ó)

st Ker-reten

(Í ő)
Jeren
tkez

ett

(fö)

slKeres

(Í ő)

$ Ker

telen

(fó)

jerenrK

ezetl

(fő)

stKeres

(fő)

stKeneten

(fő)

Bársony István
Mezógazdasági
szakgimnázium,
szakközé oisko|a é s
Ko||é oir lm

51 42 o ov 63 ?? 1 4 2

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé oisko|a é s
Kn||Áni t tm

47 n.e. n.a- 42 42 0 5 í 5 T 0

EereczKt Mate
É |é |miszeÍ iDari é s
Mezőgazdasági
Szakgimnálum,
Szakközé oisko|a é s
Smrliskola

88 83 5 46 7 t a ? 6

Fodor József E|e|miszerioari
Szakgimnááum é s
Szakkőzé niskn|a

0 0 cb 54 2 29 27 2
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Ga|amb József
Mezó9azdasági
Szakgimnálum é s
s7ákk^7áhicknlá

41 37 4 71 49 44 5

uregus Mare
Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
s7akkö7é biskr|á

68 6'r 7 52 40

Kiss Ferenc Erdé szeti
szakgimnázium

60 do 40 40 0

Kocsis Pá| Mezőgazdasági
é s Kömyezetvé de|mi
Szakgimnálum é s
s7ákkö7é nisko|á

?2 58 42 1 6 47 43 4

Lipthay Bé |a
Mezőgazdasági é s
Ele|miszeÍ ioari
s2akgimnázium,
szakközé oiskola é s
Kol|é oirrm

't8 't8 0 u 34 0 63 55 I

FM Ke|et-magyarországi
Agrár.szakké pző Kozpont,
Mezőgazdasági
Szakgimnááum,
szakközé oisko|a é s
Ko||é gium

28

67

1 0

22

27

n.a

1 0

21

I

n.a.

0

1

't01

32

20

ro

72

28

14

7

29

4

RO

21

61

54

85

1 9

4'.1

54

4

20

0

KiskunÍ é |egyházi
Mezőgazdasági é s
Elelmiszerioari
Szakgimnáium'
Szakközé oisko|a é s
Kn||é airrm

74 70 4 '106 82 24 69 62 7

Tag inté zmé ny me9nevezé se Erettsé gi vizsga Szakmai vizsga Szint vizsga

sikertelen (%) sikertelen (%) sikertelen (%)

Bársony |stván
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé oiskoIa é s Ko||é qium

17,64 8,69 6,06

Bedő A|bert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é qium

nincs adat 0 0

Bereczki Máté  E|eImiszeripari
é s Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s
Soortiskola

5,68 15,2 7,89

Fodor József E|eImiszeripari
Szakgimnázium é s
Szakközé nisko|a

n 3,57 6,89
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Ga|amb József
Mezógazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé niskoIa

9,75 3,94 10,2

Gregus Máté  Mezőgazdasági
Szakgimnázium é s
Szakközé nisko|a

10,29 23

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakoimnázium

1,66 0

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s
Környezetvé deImi
Szakgimnázium é s
Szakközé oiskoIa

8,33 27,58 8,51

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági
é s É bImIszeripari
Szakgimnázium'
Szakközé piskoIa é s Ko||é oium

0 0 12,6

FM Ke|et-magyarországi
Agrár-szakké pző Központ,
Mezögazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s KoIlé gium

.l Á7

n.a.

0

4,54

7,52

28,71

12,5

30

4,49

9,52

32,78

0

Kiskunfé |egyházi
Mezögazdasági é s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa é s Ko||é gium

5,4 22.64 10,14

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyh ázi Mezőgazdasági é s É |e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé piskola é s Ko||é gium

Az e|mé |etet oktató é s a gyakor|atot oktató
tanárok szoros együttműködé sé re van szÜksé g,
hogy párhuzamosan fej|ődjenek az e|mé |etben
megtanu|tak a gyakor|ati sí kon is. A
munkakozössé g vezetők napi szintű szakmai
kommunikációjára Van szüksé g a
gyakor|óhe|yekke| é s tanüzemekke|. A
következetes osáá|yfőnöki munka a hiánpások
nyomon követé sé ve|, javí thatja az
eredmé nyessé get. (Erre je|en|eg nincsen
szüksé g.)

Három egymást követő e|é gte|en eseté n a
szaktanár szaktanári figye|meáeté sben ré szesí ti
a tanulót. Pe. á|ta|ános igazgató he|yettes
számára minden szaktanár minden hónapban
jelenté st ké szí t, ame|yben né v szerint em|í ti meg
azokat a tanu|ókat, akiknek tanu|mányi
eredmé nye zuhanó tendenciát mutat. Pc.
ioazoató he|vettes fe|hí via ezen tanu|ókra az
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osáá|yfónök Í igyelmé t' aki szemé |yes
elbeszé |geté sre hí vja a szÜ|őt. A bukássa|
veszé |yeztetett vé gzős tanu|ók eseté ben az
igazgató he|yettes, mqd azigazgatő beszé |get e|
a tanu|óva| é s a szu|őve|.

A tava|yi é vhez hason|óan az idé n is
megszervezé sre kerü| az agrárkamara álta| a
három é ves szakké pzé sben ré szt vevő 9.
é vfo|yamos diákoknak a szintvizsga. A
szintvizsgára 69 fő je|entkezett pé k, hú sipari
termé kgyártó, gazda é s |ovász szakmákban.
Számukra 2017. február 1' é s 2017' ápri|is 30.
közÖtt kerü|nek megszervezé sre, é s
|ebonyo|í tásra a szintvizsgák. Sikeres
szintvizsgát tett 62 fő' idóközben 4 fő tanu|ói
jogviszonya megszűnt az iskolában é s 3 fő
igazo|ható ok né |kÜ| nem je|ent meg a
szintvizsgán'

Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium'
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A szintvizsgára je|entkezett tanu|óink száma 33
fő vo|t, vé gü| közÜ|Ük 31-en tettek sikeres
szintvizsgát, mive| ketten időközben e|hagyták az
isko|át.

Mive| a szintvizsgára való ké szü|é shez
e|é rhetőek nyi|vános gyakor|ó fe|adatsorok, a
szaktanárok nagy figye|met fordí tanak ezek
begyakorlására' ké szsé gszintiÍ  elsajátí tására.

A kompetenciafejlesáé sre kÜ|ön tantervben
szerep|ő órakeret ad |ehetősé get, eme||ett
rendszeres fe|zárkóAatás zaj|ik annak
é rdeké ben, hogy csökkenjen a bukások é s a
minimumszint a|atti te|jesí té sek száma' Ez nagy
segí tsé g azoknak, akik szociális hátterük miatt
nem tudnak |é pé st tartani társaikka| é s más
lehetősé gük nincs a fej|ődé sre.

Nagyon fontos törekvé se az isko|ának' hogy
monitorozza a diákok tudásszintjé t, mé g a tané v
megkezdé sekor. Az e|ké szí tett fe|mé ré sek
a|apján tudatosan a|akí thatóak ki az osáá|yok
tanmenetei, ehhez mé rten tud beé pí teni
tanóráiba minden pedagigus kompetencia
je||egű feladatokat, segí tve ezze| a diákok
ké szsé geinek fej|ódé sé t.

Az osáá|yfőnökök é s a ko||é giumi neve|ők
kieme|t fe|adatai közé  tartozik, hogy cé |irányosan
seqí tsé k a tanulók szemé |visé ofei|ődé sé t'
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kia|akí tsák bennÜk a tanu|ás iránti megfe|e|<í
attitűdöt. A ko||é giumi nevelők nagy mé rté kben
hozzájáruIhatnak ahhoz, hogy tanu|óinknak
sikeré |mé nyben |egyen ré szÜk' hiszen az ő
segí tsé gükke| haté konyabb tanu|ási
módszereket sajátí thatnak e| é s az irányí tott
tanu|ás meghozza a várt eredmé nyeket, errő|
többször kapunk visszaje|zé st.

Mive| egyre nagyobb arányban vannak je|en az
SN|-s tanu|ók, az ó fej|esáé sük kieme|t figye|met
igé nye|. A kis csoport|é tszámú  fej|esáó órák
|átogatói mind saját fej|esáé si terwe|
rende|keznek a szüksé ges tantárgyakbó|,
fejlesáő pedagógusok egyé nre szabottan tudnak
foglalkozni a tanu|ókka|. Több diákná| prob|é mát
je|entett, hogy nem |átogatták rendszeresen a
fej|esáő fog|a|kozásokat í gy tÖbbször szÜksé g
volt az osáá|yfőnökök é s a szlt|ők bevonására.

Nagy szerepet kap a tanu|ók differenciá|t
oktatása is, amit minden pedagógus kieme|ten
fontosnak tart, ez kiderül a ké rdőí ves
fe|mé ré sbő|, viszont sokan é rzik Úgy' hogy ehhez
nem biáosí tottak a fe|té te|ek é s kevé s rá azidő.

A tanórai é s tanórán kí vÜ|i kompetenciafej|esáé s
ku|csfontosságú , hiszen sokszor az
alapké szsé gek hiánya vezet a tanulósorozatos
kudarcé |mé nyeihez' Ezen a gáton ke||
e|sősorban átsegí tenÜnk' hogy ta|á|kozzon az
ism eretszerzé s örömé ve|, a sikeré |m é nnye|, am i
a megszerzett tudásanyaghoz társu|.

Minden vizsgaeredmé ny je|zé sé rté kű' az
eredmé nyek irányt mutatnak a pedagógusoknak,
hogy me|y terÜ|et szoru|nak további fej|esáé sre

Bedö A|bert Erdé szeti Szakgimnázium'
Szakközé piskoIa é s KoIlé gium

Gyakor|ás. Motivá|ás. Sikeres szintvizsgát tett
37 fő. |smé t|é s, fölzárkóáatás; gyakoro|tatás, a
|eginkább a|ka|mazott módszerek.

Bereczki Máté  É |e|miszeripari é s Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközé piskoIa é s SportiskoIa

lsko|ánkban 38 fő jelentkezett szintvizsgára. 35
fő sikeres vizsgát tett' 3 fó sikerte|en vizsgát tett.

A 9. é vfo|yamos tanu|óknak é s pedagógusaiknak
a szintvizsga egyfajta visszaje|zé s a je|en|egi
tudásukról, az eddig e|é rt eredmé nyről. Mive| a
szintvizsga fe|adatok nyi|vánosak' ezé rt a
szakoktató kü|on figye|met fordí tanak az abban
szerep|ő m unkafo|yamatok e|sajátí tására.

szÉ cnrrrv|$
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Erettsé gi vizsgára 88 fő je|entkezett, ebbő|
sikeres vizsgát tett 83 fő. Szakmai vizsgára 46 fő
je|entkezett, ebbtí | sikeres vizsgát tett 39 fő.

A bukások számának csökkenté sé re
korrepetá|ásokat szervezünk, a tanórákon
igyekszünk differenciá|tan taní tani í gy segÍ tve a
|emaradókat, va|amint a veszé |yeáetet tanulók
szü|eive| kapcsoIatfelvé te|t kezdemé nyezÜnk,
hogy közös mego|dásokat keressünk a
prob|é mákra.

A tanulmányaikban |emaradó diákok
Í e|zárkóztatását nagyon fontosnak tartjuk'
kieme|t gondot fordí tunk a sajátos neve|é si
igé nyű' va|amint a bei||eszkedé si, tanu|ási,
magatartási prob|é mákka| kÜzdó tanu|ók
fej|esáé sé re is, me|yben jó| ké pzett
gyógypedagógusok é s fejIesáőpedagógusok
vannak a segí tsé günkre. A tanu|ási fo|yamatba
motivációs té nyezőket é pí tünk be, amelyek a
tanu|ó számára a tanu|ást fontos tevé kenysé ggé
teszi. A tanu|ás során Ösáönző erő, ha a tanu|ót
sikeré |mé ny é ri, kia|aku| bennÜk a tudásvágy, az
ú j ismeretek megszezé se. Mindez
megva|ósí tható a tanórákon, de tanórán kí vü|i
fogIa|kozások kereté ben is.

Fontos tehát, hogy a tanu|ó o|yan isko|ai
környezetben, közegben tanuIhasson, ahoI
öná||óan is do|gozhatnak é s sikereket é rhetnek
el.

Fodor József É |e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

A szintvizsgák eredmé nyei minden é vben
kivá|óak' csak 1-,| olyan tanu|ó Van, akik
va|ami|yen speciá|is prob|é ma miatt nem tudják
te|jesí teni a kÖvetelmé nyeket.
A szakmai vizsgákon át|agosan te|jesí tenek a
tanu|ók. Ezen be|ü| az í rásbe|i eredmé nyek
gyengé bben sikerÜ|nek, itt bukások is
e|ófordu|nak. A szakmai gyakor|atok jó| szoktak
sikerü|ni, gyakran dicsé retet is kapnak a tanu|ók.
Az é rettsé gi eredmé nyek á|ta|ában gyengé k, a
tanu|ók csak a bukás e|kerü|é sé t tűzik ki cé |ul.
Ennek e||ené re minden é vben van 1-2
kieme|kedő te|jesí tmé nyŰ tanu|ónk. Az é rettsé gi
megszerzé sé ve| a tanu|ók dÖntő ré szé nek,,csak''
egy ú jabb vé gzettsé g megszezé se a cé |.
Azonban a tanu|ók egy je|entós ré sze az
é rettsé gi birtokában továbbtanu|ást tervez:
ré szben (szak)technikusi szakon nálunk, kisebb
ré szben pedig a fe|sőoktatásban.

szÉ crrrNY|$
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Ga|amb József Mezögazdasági Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

Eredmé nyesen é rettsé gizők száma:53
Eredmé nyte|enü| é rettsé gizők száma:5

Eredmé nyes szakmai vizsgát tevők száma:47

Eredmé nyte|en szakmai vizsgát tevók száma:8

Gregus MáÍ é  Mezőgazdasági Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

Nem vo|t mé g szintvizsga szervezve'

A bukások e|kerÜ|é se é rdeké ben az
osáá|yteremi munkán tú |, a fé |é vi e|é gte|en
osáá|yzatot kapó tanu|ókra a szaktanárok
kieme|t figye|met fordí tanak, tanu|ási
motiváciijukat erősí tik.

A fo|yamtok kido|gozását munkaközössé gek

vé gzik, az osztá|l1Í őnökök bevonásáva|.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium

lnté zmé nyünkben nincs szintvizsga.

Az é rettsé gi vizsgát é s a szakmai ké pesí tő
vizsgát 90% fe|etti arányban sikeresen te|jesí tik a
vizsgára je|entkezők. A 2016117-es tané v vé gé n
az é rettsé gi vizsgára bocsátott tanu|ók (60 fő)
közü| csak egy diák nem szerzett é rettsé gi
bizonyí tványt, egy tantárgy miatt. A ké pesí tő
vizsga 1 00%-os eredmé nyessé gű vo|t'

A fé |é vi bukások száma mindig sokka|
magasabb, mint az é v vé gieké - Sok tanu|ó nem
veszi komo|yan a feladatokat az első fé |é vben, é s
csak akkor kapcso|nak rá, amikor az é v vé gi
bukás fenyeget. A tanu|ási motiváció
hiányosságai talán itt ragadhatiak meg
Ieginkább.

A fé |é vi eredmé ny után a szÜlőve| való
kapcso|atfe|vé te|, a tanu|óval vató e|beszé |geté s
(cé |ok' prob|é mák, eszközök, segí tsé gnyú jtási
|ehetősé gek) után minden tanár javí tási
|ehetősé get biztosí t. A cé |zott
tanu|ásmódszertani segí tsé g, a differenciá|ásra
va|ó törekvé s is hozzásegí t a sikerhez. A kisebb
anyagré szbő| va|ó számonké ré s, a fokozatosság
is támogatja a kevé sbé  sikeres tanu|ók
előreha|adását. A pozití v megerősí té sse|,
dicsé rette|, buzdí tássa| olyan motivációs eróket
mozgósí thatunk, ame|yek e|engedhetet|enek a
fej|ődé shez.

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

A 2017. é v május - jú niusi vizsgaidőszakában
három szakmacsoport, öt szakké pesí té sé ben
szerveztünk szakmai vizsqát. A
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Környezetvé de|em ví zgazdálkodás
szakmacsoportban a komplex vizsga me||ett mé g
uto|sóké nt egy modu|os vizsga |ebonyolí tására is
sor kerÜ|t a Termé szet é s környezetvé de|mi
technikus osáá|yban. A Mezőgazdaság
szakmacsoporton be|Ü| komp|ex vizsgákat
bonyo|í tottunk |e, m indké t é rintett szakké pesí té s
eseté ben e|őször. A gazda szakké pesí té s
eseté ben a vizsgára bocsátás e|ófe|té te|e a
jogosí tvány megszerzé se, ami sajnos több
tanu|ónak nem sikerült határidőre. ^z
é |e|miszeripari szakmunkás szakké pesí té s
vizsgáját az egyik kÜ|ső gyakor|ó he|yen
szerveztük meg.
Az é rettsé gi vizsga tantárgyi eredmé nyeinek
átlaga 3'63 amitó| az egyes tantárgyak
át|ageredmé nyei nem té rtek e| je|entős
mé rté kben. tsszesé gé ben e|é gedettek lehetÜnk
az eredmé nnye|, fó|eg ha figyelembe vesszlik az
é rintett vé gzős osáá|y tanu|óinak fé |é vi
eredmé nveit.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s É |ehiszeripari
Szakgimnázium, Szakközé piskoIa é s Ko||é gium

A szintvizsgára a 9. é vfolyam második fé |é vé ben
kerü| sor' |lyenkor a szakmai oktatást vé gzó
tanárok kapnak ké pet az e|sö né hány hónapban
e|é rt eredmé nyekró|' A szintvizsgán diákjaink
mindig eredmé nyesen szerepelnek' A kiadott
fe|adatsorok a|apján a tanu|ókat a szakmai
e|mé |eti é s gyakor|ati órákon, az isko|a saját
tanműhelyeiben ké szí tjük fe| a fe|adatokra.
Szintvizsgára je|entkezett tanu|ók száma 63
Sikeres szintvizsqát tett tanu|ók száma 55

FM Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pző Központ,
Mezógazdasági Szakgimnázium' Szakközé pisko|a é s
Kol|é gium

A szintvizsqára a 9. é vfo|yam második fé |é vé ben
kerÜ| sor' l|yenkor a szakmai oktatást vé gző
tanárok kapnak ké pet az e|só né hány hónapban
e|é rt eredmé nyekró|. A szintvizsgán diákjaink
mindig eredmé nyesen szerepe1nek. A kiadott
fe|adatsorok a|apján a tanulikat a szakmai
e|mé |eti é s gyakor|ati Trákon, az isko|a saját
tanműhe|yeiben ké szí tjük fel a fe|adatokra'
Pé tervásárán a pé k tanu|Tk a HES! e|kÜ|öní tett
tanmú he|yé ben gyakoro|nak. Vannak azonban
olyan tanu|ók, akik igazo|at|an hiányzás miatt
nem bocsáthatók szintvizsgára' Je||emzóen ezek
a diákok |e is morzso|ódnak, é s vé gzeftsé g né |kü|
hagyják e| az isko|át.
Rengeteg gyakor|ássaI igyeksziil..:k a tanu|ók
eredmé nyein javÍ tani. Ezt az i*k*|ában ke|l
megtenni. rnert a házi í eladat nern hoz sikert.
hiszen otthan egyá|ta|án neff ianu|nak á
gyerekek. A ko|lé giumi fogIak*zások is arról
szó|nak leqinkább, hoqV SeqÍ tse*ek a bent

szÉ cHeNvl*

LI



6 í ,z"*,t*,á'{Y' 
* G I NOP-6.2.3 -17 -2017 -00022

}ak *knak t*n*ln i. *rú *rr:*r *1i i**zÍ *kd*!. s*,s'.*';;''
telzelEeté ssei a s:l.tÍ *i háttÉ r hi;iny#?'ga*?i,.
:g;;*k*:*r:*li * i:*ii*gxk p*i*{*i.
l}rakk*p:* *ví *í y*tt.t*k*rr *|apk*mp *Í *rz*i*r..a!"
f*jl**xts í *gl*lk*:*l**k*t t*r1**k, *3y**i
b**:*16*i***kk*i !gy*ks:xi:k seg!t**i
i*fiiii*i*kn*is, cí * *s*k ki* gxá*aié kllk rt*nh*|* be'
rm*rt "* rtt:rr iT'a{*rj}-48' *x isic*l*'}*ií l" ninu*
*u*;rj*tai hazaí *}*. * k*ilé gix*ri s:*báli,*k*t
**r}ig r:er't tuí jj*k *ik}sselnt. iEy a; te*Í :a s*n:
i*h*t. 1*gy k*:l*g:i,;r":"* *ii:*iy*:est k*:rjilrr*k. .Ha
inegis krirnek, *kk*r i-2ri*tig. *s*i!** i lr*n**ig
bí riáh a ?+t*iis*g*i.
A szlntvizsgára felké szí té s a szakmai tanár*k
osszehangolt munkájának az ercdmé ny*, akik
igé ny sz*rint í e|zárk*zta|ó é s fejl**zt*
fog|akozás*kat is tart*nak a sik*res vi:sga
é rdeké ben. Ennek k*sz*nhetoen mlnden
jeIentkező sikeres vizsgát t*tt.
P*dagigusaink í ejleszti é s í elzárkóztati
fog|*kozás*kat tartanak a fé |ávi eredmé nyek
javí tására' a bukások megakadá|y*zására.
A fé |é vi bukások száma je||emzően valamennyi
taginté zmé nyÜnkben jóva| magasabb az é v
vé giné |. Minden isko|ánk kieme|t figye|met fordí t
arra, hogy diákjai eredmé nyesen fejezzé k be a
tané vet. A tanulási kudarcnak kitett tanu|ók
számát igyekszünk csökkenteni. Fo|yamatosak a
korrepetá|ások, a ré szfog|aIkozásÚ fejIesáő
pedagógusok rendszeresen fog|aIkoznak a
fej|esáé sre szoru|ó gyerekekke|' Kü|ön
konzultációkat biztosí tunk a té mazáró do|gozatok
e|őtt. Lehetősé g van javí tó do|gozatok í rására is'
A tanórákon rendszeres az |KT eszközök
haszná|ata, ami hozzásegí thet az
eredmé nyessé gé hez. A tanu|ói figye|em
fenntartása é rdeké ben tanáraink vá|tozatos
feladatokat terveznek a tananyagok

átí ttatása é rdeké ben'

í .í  0.Gyakor|ati oktatás

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

A tangazdaság é s a tanüzem fe|szere|tsé ge
megfe|e| a szakmai oktatás követe|mé nyeinek,
de a haszná|atbó| fakadó igé nybe vé te|
szüksé gessé  tenné  az eszközök cseré jé t é s
pót|ását. A modern techno|ógiai kihí vásoknak
meqfe|e|ően szüksé q |enne a qé ppark. a
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|aboreszközök beszerzé sé re, hogy a tanu|ók a
SZVK-ban e|őí rt minden vizsgatevé kenysé gre
eredmé nyesen fe|ké szÜlhessenek. pz
osáá|yfőnökök kovetik a tanu|ók eredmé nyeit'
havonké nt e||enőzik a tanuImányi fej|ődé st.

A hiányzások követé se napi szinten törté nik, a
szakmai ké pzőhe|yen az oktatásé rt fe|e|ős
munkatárs napi szinten á|l te|efonos, i||.
szemé |yes kapcso|atban a szakmai igazgatő
he|yettesse|, a munkaközössé g vezetóve| é s az
osáá|yfőnökökkel.

A munkaközössé g vezető mind a tanmeneteket,
mind a vizsgakovete|mé nyeket fo|yamatosan
egyezteti a ké pzőhe||ye|. Avizsgaté te|ek
összeá||í tása többszörös, közös egyezteté sse|
tÖrté nik.

A gyakor|ati ké pzé s he|yé re több mint egy órát
utazó diákok aránya nu||a. Nincsen i|yen diák.

A gyakorlati ké pzé sse| kapcso|atos tárgyi
feIté teIek:
az oktatott szakmához szüksé ges eszkÖzök
rende|kezé sre á||nak, az osZTV is
bebizonyí totta, hogy az á|lapot kie|é gí tő országos
szinten is, viszont a |abor fe|szere|tsé gé nek
korszerűsí té se, bőví té se szÜksé ges. A bo|t
megnyitása nagy e|őre|é pé s .vo|t, je|en|eg is
üzeme|. Akciókka| próbá|juk fe|pezsdí teni a
forgalmat, i||etve egy k|í ma beszere|é se
e|engedhetet|en vo|t. A tangazdaságban a
Hangya projekt kapcsán TAMoP-os pá|yázat
kereté ben a ké t fó|iasátrat megvásáro|tuk. A
baromfi ólat kis vá|toztatássa| manga|ica
fiaÁatóvá alakí tottuk át. A mintabo|tban keresett
termé k a manga|ica hÚsbó| ké szÜ|t
hú ské szí tmé ny.
A tangazdaságban a szociá|is |é tesí tmé nyek
fe|ú jí tása, rendbeté te|e kÜszöböná||ó é s
e|engedhetet|en fe|adat vo|t, amit az idei Lovász
oSZTV-re sikerült fe|ú j í tani.

Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A tanműhe|y fe|szere|tsé ge e|őí rásoknak
megfe|e|ő, |egutóbb 2013-ban vo|t |ehetősé günk
fej|esáé seket vé grehajtani ,,Decentra|izált
pá|yázatok,,keretein be|ü|. A 15 mFt kü|önböző
arányban kerÜlt e|osáásra a ké pzé seink között,
a tanműhe|v fei|esáé sé re köze| 5 mFt iutott'

l r
' I<-'.\



63 sxÉ cfiHsY| 
* G I NO P-6. 2. 3 -17 -2017 -00022

aminek nagy ré szé t ana|itikai műszerek
beszerzé sé re ford í tottu k.
pa SZVK-ban foglalt gyakorlati feladatok
m egtan í tásához az isko|a tanm űhe|ye megfele|ő
fe|szere|tsé gge| bí r, viszont nem tart |é pé st a mai
modern gé pekkel, eszközökke|' Ebbő| kifo|yó|ag
elengedhetetlennek tartjuk az iskola
tanm űhe|yé nek fej |esáé sé t.

Pá|yavá|asztáskor a szÜ|ők is aggá|yosnak
tartják' hogy az isko|a nem rende|kezik a kornak
megfe|e|tí , modern gé pekke|' hiszen felmerÜ|
bennÜk a ké rdé s, hogy a szakmát megszező
gyerekÜk hogyan fog bo|dogu|ni a mai
eszközökke|, ha addig azoknak csak 40é we|
ezelőtti tí pusaiva| ta|á|kozott. Hiányo|ják a
napraké sz, haszná|ható tudást'

Az SZVK-ban e|őí rt kÖtelező eszköz1egyzé k
indokolt a modern szakké pzé s
megvalósí tásában'

Az ösáöndí jakró| vezetett adatókbó| 2017 1201 8-
as tané vre ké szÜltek összegzé sek. Nem minden
osáá|yná| figye|hető meg a pé nzbe|i juttatás
ösáönző hatása. A 9. osáá|yban csak az é v vé gi
eredmé nyek a|apján tudunk majd
követkeáeté seket |evonni, mive| ők egysé gesen
'l0 000Ftot kaptak a kezdó é vfolyamon' bár az
í gy is látható' hogy aki fe|mé rté  az ebben rej|ő
anyagi lehetósé get az é | is ve|e é s igyekszik
miné | jobb át|agot e|é rni, hiányzásait
visszaszorí tani.

Bedó A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Az iskolai tanműhe|y fe|szere|tsé ge jó. Az iskolai
tanműhe|y fe|szere|tsé ge folyamatosan
fejlesáendő. A gyakor|ati ké pzé s csak egy
szakké pesí té s eseté ben fo|yik kihe|yezve. Az ő
utazásuk is csak 10-15 perc'

Bereczki Máté  É |e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgim názium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

lsko|ai tanmÜhe|yeink fe|szere|tsé ge sajnos
hiányos, elavu|t, az eszkÓzök, berendezé sek
cseré re szoru|nak.

|gen, nagy szüksé günk |enne ú j' korszerű
gé pekre, eszkozökre, berendezé sekre (erőgé p,
munkagé p, termesztő berendezé s, ké zi
szerszámok, eszközök) szakmáink tanműhe|yi
oktatásához, a gyakor|ati vizsgára va|ó
Í e|ké szí té shez!
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Mivel a szakgimnáziumi osztá|yok tanulói csak a
nyári szakmai gyakor|atukat vé gzik kÜlső
gyakor|ati he|yen é s a szakközé pisko|ás
tanulókat is csak ré szben fogadják a
vá||a|kozások tané vi gyakor|atra, ezé rt a benti
gyakor|ati oktatásukhoz nagyon fontos |enne Új
eszközökke|, berendezé sekkel fe|szere|ni
tanműhe|yeinket. A szakmai vizsgák gyakorlati
vizsgaré sze is az iskolai tanműhe|yben törté nik,
ezé rt nagyon is indoko|t az Szakmai é s
Vizsgakövete|mé nyekben előí rt eszközök
meg|é te az iskolai oktatásban.

Ú1 é s korszerű eszközök beszerzé se e|ősegí tené
a tangazdaságban va|ó eredmé nyes
gazdá|kodást is! Mive| nem rende|kezünk a
szántófö|di mŰvelé shez többfé |e eszkozze|
(vetőgé p' kombájn, megfeIelő szá||í tóeszköz),
ezé rt ezeket a munkafo|yamatokat bé rmunkában
tudjuk csak e|vé geztetni, ami nagy kiadásokat
jeIent gazdá|kodásunkban.

A megfe|e|ő eszköze||átottság e|engedhetetlen a
minősé gi é s 21. századi ké pzé shez, ame|y
je|entősen segí tené  a |emorzso|ódás
csÖkkenté sé t is.

A szakmai ké pzőhe|yekke| a gyakor|atioktatás-
vezető, a szaktanárok é s az osztá|yfőnökök is
kapcso|atban ál|nak. Havi -szinten törté nik
egyezteté s a ké pzőhelyeken fo|yó munkáró|.

A szakmai gyakor|ati he|yeken a tanu|ó fe|adata
az é |etszerű szakmai munka e|sajátí tása, ami
nem követi te|jes mé rté kben a tantervi
e|őí rásokat. Egyes gyakorlati he|yek nagyobb,
mí g mások kisebb mé rté kben követik a
kerettantervet. (Ez oktatási szempontbó|
termé szetesen prob|é ma.) Ezé rt nagyon
fontosnak tartjuk' hogy az Üzemi gyakor|atok
me||ett, benti tanműhelyi gyakor|aton is ré sá
vegyenek a fe|sőbb é ves tanu|ók is, ami e|ősegí ti
a szakmai vizsgára va|ó egysé ges fe|ké szí té st,
ami a gyakor|óhe|yek számára tú | nagy teher
lenne.

Diákjaink többnyire o|yan gyakor|ati ké pzőhe|yet
keresnek, me|y lakóhe|yükön, Vagy annak
köze|é ben ta|á|ható. Nem vé geztÜnk mé g
adatgyűjté st, de va|ószí nű|eg nem á||apí tható
meg összefüggé s a gyakor|ati hely távo|sága é s
a tanu|ók hiányzása, Iemozso|ódása kÖzött.
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Fodor József É |e|miszeripari Szakgimnázium é s
SzakkÖzé piskola

A gyakor|ati oktatás isko|ánk kieme|kedő terÜlete.
Ehhez ké t fe|té te|nek ke|| fo|yamatosan magas
szí nvonalon te|jesü|nie: egyré szt a magasan
kva|ifi ká|t humáneróforrásnak ke|| fo|yamatosan
rende|kezé sre á||nia, másré szt a technikai
fe|té te|eknek ke|| megfe|e|őnek |enniük.
|sko|ánkban az oktatók szakmai ké pzettsé ge
te|jessé gge| megfe|e|ő, mindenki rende|kezik az
e|őí rt vé gzettsé gge|. Nem egy ko||egánk
magasabb vé gzettsé gge| rende|kezik:
szakoktatói munkakörben é |e|miszermé rnöki
vé gzettsé gge|.
A gyakor|ati oktatáshoz jó| felszere|t tanműhe|yek
á||nak rende|kezé sÜnkre: hú s-' pé k-' cukrász-,
gé ptani tanműhe|yek, va|amint
é |e|miszervizsgáló |aboratórium ' Ezek
fe|szere|tsé ge megfe|e|ő, bár van né hány eszköz,
gé p, ami fe|Újí tásra szorul.
A tanműhe|yek nem kizáró|ag az oktatás cé |jait
szo|gá|ják' hanem a - tanu|ók álta| e|óá||í tott -
termé kekke| a piac igé nyeit is kiszo|gá|1ák. Peaz
a gyakor|ati órák a|att ké szÜ|t pé kárukat, hú sipari
termé keket a ve|Ünk kapcso|atban á||ó cé geknek,
vá||a|kozásoknak é rté kesí tjük. Az í gy keletkező
bevé tel az isko|ai kö|tsé gveté sbe kerü|, ahonnan
az isko|a te|jes működé sé t fedezzük.
A gyakor|ati oktatás megszervezé sé né |
e|sőd|eges szempont, hogy a tanu|ókat
maximá|isan fe|ké szí tsÜk a szákmára. Ezé rt az
e|őí rt szakmai tarta|mak e|sajátí tását minden
körü|mé nyek között biztosí tjuk: e|sősorban
tanműhe|yen be|Ü|, cé ges együttműködé sse|
(P|CK Szeged Zrt.)' utaztatássa| (Novoth-hú s
Kft', Tataháza).
Tanu|óink je|enttis ré sze hiányszakmát tanu|,
ezé rt a számukra biáosí tott kedvezmé nyek
(munkaruha, é tkezé s, ösáöndí j) nagymé rté kben
javí tják motivációjukat.

Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Az ú j szakmastruktú ra kia|akí tása viszont nem
ment vo|na a he|yi vá||a|kozókka| va|ó szoros
kapcso|attartás né |kü|. Ennek é rdeké ben minden
é vben ké tszer vé gig|átogatom a |egje|entósebb
partnereinket. Nyo|c é we| eze|ótt közel 30 db
egyÜttműködé si megá||apodást í rtunk a|á. A
megá||apodást sok esetben, tarta|omma| tÖ|töttük
fe|: a gé pgyárnak, kanda|lógyárnak
szerszámké szí tőket' gé pi forgácso|ókat,
gé plakatosokat ké peáünk. A mezógazdasági
gé pgyár' az ipari berendezé sek gyára, é s a
qumiqvár rendszeresen a|ka|maz itt vé qzett

!1
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tanulókat. i||etve vesz fö| tanu|ószeződé ssel itt
tanu|i diákokat. A mezőgazdasági gé pé sz
tanu|ók pedig az aratási munkákban szereznek
kivá|ó gyakor|atot, aho| az isko|a kombájnjáva| az
isko|a á|lami fö|djein' de az ország egyik
|egnagyobb mezőgazdasági cé ge felÜgye|eté ve|
dolgoznak. Az isko|a me||ett üzeme| a Ga|amb
József Autósisko|a is, aho| a mezőgazdasági
gé pé sz ha||gatóink, ingyenesen szerezhetik meg
a vé gzettsé gükhöz szÜksé ges traktoros
jogosí tványt'

Az iskola az 1000 Mester TISZK tagja volt
egé szen 2013 augusztusáig' ame|yben a
mezőgazdaság növé nytermeszté si ágára' i||etve
a mezőgazdasági gé pé szetre kije|Ö|t
pó|uscentrum lett. Ennek köszönhetően köze|
120 mi||ió forint támogatást szereztünk az e|mÚ|t
é vekben a mezógazdasági gé pé szeti ké pzé sÜnk
ré szé re. A támogatásbó| egy ú j kombájnt'
erógé pet, szemenké nti vetőgé peket,
permetezőgé pet, szerszámké sz|eteket é s egy ú j
oktatótraktort vásáro|tunk. A vá||a|kozók
támogatásának köszönhetően ú j maró-,
eszterga- é s hegesztőgé peket szereáünk be.
Fe|ú jí tottuk a tanműhe|yünk tetőszerkezeté t.
Fontos megem|í tenem, hogy a vá|la|kozókka|
törté nő kapcso|atfelvé te| eredmé nyeké nt
|é trehoztak egy a|apí tványt, a Ga|amb József a
Tehetsé ges Diákoké rt Alapí tványt' me|ynek
törzstőké je me||ett ké t é v a|att köze| 3 mi||ió forint
gyű|t össze'

A szakmaszerkezeti dönté sekról minden é v
szeptemberé ben egyeztetÜnk a városunk
Po|gármesteré ve| é s a partner cé gek vezetőivel.
A fe|nőtt oKatás é s a fe|nőtt ké pzé s tekinteté ben
napraké sz információkka| rende|kezÜnk a he|yi
igé nyekrő|, amiket igyekszÜnk megva|ósí tani

A tanu|ószerződé ses tanu|ók munkahe|yei
minden tané v e|ejé n megkapják a kerettanterv
követe|mé nyeit, amit az isko|a gyakor|atvezetője
el|enőriz. Tartottunk már ké pzé st a kü|ső
munkahe|yen do|gozó ko||é gák pedagógiai
ismereteinek fej|esáé sé é rt. Problé ma viszont a
követe|mé nyek be nem tartása, ezé rt az uto|só
é vben vissza ke|| forgatnunk a tanu|ókat az
iskolai tanműhelybe, hogy a vizsgájuk sikeres
legyen.

A gyerekek á|ta|ában a |akhe|yÜk szerint
vá|asáanak kü|ső qyakor|ati helyet, í gy azutazás
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nem gond a |emozso|ódásban. A megé |heté st
biáosí tásához viszont sok gyerek ké nyszerÜ|
diák munkát vé gezni, ami viszont nagyon
megeme|i a lemozso|ódást a munkabeosztás,
fáradtság miatt.

Gregus Máté  Mezógazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé piskola

Az isko|a gyakor|ati tanmú he|yeinek é s
tangazdaságának a fe|szere|tsé ge megfe|e|ő, az
oktatott szakmák gyakor|ati oktatásához m inden
fe|té te|t biztosí t'

Fz isko|a gyakorlati tanműhe|yeinek é s
tangazdaságának a fe|szereltsé ge most is
megfe|e|ő, a szinten tartáshoz é s az
e|engedhetet|en fej|eszté sre m indi g szÜksé g van.

A Szakmai é s Mzsgakövetelmé ny á|tal e|őí rt
köte|ező eszközjegyzé k segí tsé get nyú jt a
gyakorlati ké pzőheIyek megfe|e|ő
fe|szere|é sé hez, ezé rt hasznos é s indoko|t a
szerepe|teté se'

Amennyiben Iesz hiányszakmás ké pzé sünk'
akkor nyomon fogjuk követni.

A szakmai ké pzőhe|y az iskola tanÜzeme, a
tanárok akár napi szinten tudnak egyeztetni a
tanüzem vezetőjé ve|'

Nincs centrum, öná||ó inté zmé ny vagyunk.

Teljes mé rté kben sikerÜ| a .tanterv szakmai
tarta|mait egyeztetni a szakmai ké pzőhe|yen
(tanÜzem) megva|ósu|ó tanu|ói
tevé kenysé gekke|.

Trát meg nem ha|adó az utazás, ezé rt tanu|ó
nem morzso|idott |e. Nincs i|yen Összefüggé s.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium

|sko|ai tangazdaságga| rendelkezünk, me|yben
főké nt csemetetermesáé sse| fog|a|kozunk.
Eme||ett |ehetősé g Van a tananyaghoz
kapcso|ódó gyakor|ati fe|adatok e|sajátí tására.
Ezek főké nt az a|ábbi té mák köré
csoportosu|nak: vadászat é s
vadgazdálkodástan, 9é ptan, erdőhaszná|at.

Folyamatos karbantartás, fej|esáé s mel|ett a
je|enlegi fe|szere|tsé gge| vé gezhető a gyakor|ati
oktatás.

Fo|yamatos karbantartásra Van szÜksé g, az
eszközök állagának megőrzé se miatt. A
fej|esáé s is né |kÜlözhetet|en, hiszen szüksé g
van az erdő é s vadgazdá|kodás teré n bevezetett
ú i eszközök, qé pek é s techno|óqiák

szÉ crrrnvlt

i iilF.*- E

I l
1 : .



68 $urciln nffi*
G l N O P-6.2. 3 -17 -2017 -00022

bemutatására, hogy a tő|Ünk kikerÜ|ó diákok a
|egjobb gyakor|ati tudássa| |egyenek fe|vé rtezve.

A köte|ező eszközjegyzé kben szerep|ő eszközök
né |kü|Özhetet|enek a szakké pzé s
megva|ósí tásában' Ezen eszközök nagy ré szé ve|
rendelkezünk, bár a folyamatos karbantartás é s
a korszerűbb eszközök beszerzé se nagy terhet
ri inté zmé nyÜnkre.

Egyprofi|Ú inté zmé ny |é vé n nem oktatunk
hiányszakmát'

A tangazdaságban, eset|eg kÜ|ső gyakor|ati
he|yszí nen az isko|ánk oktatói irányí tják a
munkát, az egyeáeté s, a kommunikáció
fo|yamatos, napi szintű'

A tantervben megfogalmazott oktatandó té mák
mindegyike bemutatásra é s megtaní tásra kerÜ| a
gyakor|atok során.

Diákjaink vagy he|yiek, vagy ko||é gisták' né hány
esetben a|bé r|etben Iaknak. Egy diákunknak sem
kel| tÖbb' mint egy órát utaznia, i||etve az egy órát
megha|adó időtartamban utazó diákoknak is
|ehetősé gÜk |enne ko||é giumi e|he|yezé sre, a
hiányzások prob|é mája nem ebb<í | fakad'

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

Az isko|ai tanműhe|y fe|szere|tsé ge jó. Pz isko|ai
tanműhe|y fejleszté sé re az SZYK gyakor|ati
fe|adatainak megtaní tásához szüksé g van.
Nyomon követjÜk azanyagi ösztönzé s hatását a
hiányszakmás ké pzé sekben. Fo|yamatosan
egyeztetnek a tanárok a szakmai ké pzőhe|yen
folyó munkáró|. Senkinek sem ke|| a gyakor|ati
ké pzé s he|yé re több mint egy órát utaznia'

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s É |e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A mezőgazdasági szakmáink gyakor|ati
ké pzé sé nek a bázisa a 86 ha terü|etű
tangazdaságunk' Ennek a terü|etnek nagyobb
ré sze szántó, aho| fő|eg ipari növé nyeket
termesáünk, e|sósorban é rté kesí té sre. EmeljÜk
a te|epí tett gyep mé rté ké t ami az á||atok
takarmányozásához szÜksé ges. Fő növé nyünk a
hé j né |kü|i o|ajtÖkmag, amit exportá|unk, hiszen
gyógyszeripari a|apanyag. Ezenkí vÜ| napraforgó,
valamint őszi káposzta repce' A mai
reformé le|miszer é s gyógyszeripar
a|apanyagairó| van szó, hiszen ezek a növé nyek
nagyré sá te|í tet|en zsí rsavakat tarta|maznak. A
terü|et kisebb ré sze kaszá|ó é s |ege|ő' amirő| a
betakarí tott takarmányt az á||atá||ományunk
neve|é sé re takarmánvozására' rosszabb
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minősé g eseté n a tanműhe|yÜnk fűté sé re
haszná|unk az energetikai biomassza
hasznosí tási projektÜnkön be|Ü|.
A|latá||ományunkat fo|yamatosan fej|esájtik,
cé |unk az, hogy a je|en|egi támogatási rendszert
maximá|isan ki tudjuk haszná|ni. 15 tehé n, p|usz
a szaporu|ata, egy Charo|ais tenyé szbika,
va|amint köze| 80 anyajuh szaporu|atáva| a
je|en|egi á|lomány. Ezenkí vÜ| más á||ataink is
vannak bemutató je||egge|' amit a szakmai é s
vizsgakövete|mé ny előí r.
Mive| működő tangazdaságga| rende|kezunk,
|ehetősé gÜnk van tanu|ószeződé s köté sé re is. A
tané vben 65 fős keretszámot biztosí tott a
fenntartó' amit fe| is tudtunk tö|teni.
A gé pé sz tanműhe|yünk fe|ú jí tásán do|gozunk
már é vek óta, sikerü|t biomassza fűté sí  rendszert
kialakí tani, am ihez az a|apanyag megterme|é se
a gyakor|ati ké pzé shez kapcso|ódik.
A meg|é vő autósisko|ánkat is fo|yamatosan
fej|esájÜk' í gy a tanu|óinknak ingyenesen tudjuk
biztosí tani a T kategóriás jogosí tványt.
A pé k tanműhelyünket 2016-ban a|akÍ tottuk ki, az
egyik tankonyhánkbó|. Sajnos csak haszná|t
eszközöket tudtunk beszerezn i.
A cukrász tanműhe|yünk kialakí tása je|enleg is
fo|yik a másik tankonyhánk bóví té sé ve|.
Fe|nőttké pzé s kereté ben tÚ| vagyunk már ké t
cukrász ké pzé s megva|Tsí tásán, vizsgááatási
enqedé l|ve| is rende|kezÜnk.

FM Ke|et-m agyarországi Agrár-szakké pző
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

Az isko|ai tanműhelyek fe|szere|tsé ge kie|é gí tő.
bár az sZVK.k egyes moduljainak oktatásához
nem áll rende|keeé sre minden eszkÓz. A
tanműhe|yek fe1leszté se indoko|t é s
szüksé gszerű. A kÜlső ké pzőhe|yeken fo|yó
munkát i|letően havi rendszeressé gge| tÖr.té nik
egyezteté s' a gzakmai ké pzohelyek vezetőjé ve|
pedig é vi 2.3 aIkalomma|. Figye|emme| kÍ sé rjÜk,
hogy a kü|só ké pzokné | is a he|yi tantervet
alkalmazzák.
Nincs olyan tanuló. aki több. mint egy órát utazna
a gyakor|ati ké pzé s he|ysziné re.
Az isk*la az a|i,a|a *ktnt*tt s:algmaik tskint*ié *s*
az $lVK-ban elóí * fe|té t*lekx*is megfel*!, Áz
álIattartási ás álIattenyé s=*s! gyak*riat*k
n.r egszervezé se áiial1a riote| ep hián yá ba n k*m oiy
szer' izási í eIadai.ot 1elent- J*i*ni*g ezek*t a
gyak*r|at*ka| a í t;i*||áfürecl k*rny*í kin t*|;iihatc
teiep*ken szerv*zzlil.", meg.
A |árgyi feIszereiisé ggel ellenié |i:en x*moly
iní rasii"i'ikturalis conciokka! k;:zdÜnk' luii* az
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e|mé ieii ck.t*táshoz ke||ő száni: t*nt*rem *l| a
rendelk*a*sunkre, *$yanez nerrl m*ndhati *l *
gyakarl*ti ké pzás í *lt*i*l*it ill*tö*n. K*v*g *
tanrniiirely. n*m tudji;k a gyakorlaii
í *glaikoz;*s*ka1 m*gf*l*t**n í el*eereii
h*lyis*g*kben. a tanulik té ny|*ges *"i*nuáli*
{*g|alk*ztatásáva| megszervezni. A seak*ktatelk
*okszor **ak b*mut*tókat tarianak a ianműhelv
hránya miait.
hz erd*szeti gy*korl*t*k meg*,eerv*zé *4re
rende|kezr}s|inkre á|i k*i.
vagynnkez*lé **nkben lé v*

sa.Jat
ian*rd*

{üysnÜyssCIr*szi é * Karács*ndi, a Tass-pu*zt*i
tangazdaság" *s mindcsse* h*t h*ktárnyi
f*|dtgrul ei né hárzy s*r szcjlóve|'
Nagy szukság*nk lgnne alyan 1árr*űvekre'
nr*lyekkel a gyakorlatokra v*1rs kijárás
gazdaságossá teheiÓ' mive} a j*lenieg
rend*|kezé sre *llo gé pjárműv*k í *gyasztása é s
á|landá karbantartása nasy*n *ok anyagi
ráfardí tást ig*nye}'
Ae *rdé szeti szakmai gyakorlatok nagy rászé t
sa,iát seak*ktatóinkkal az Eg*r*rdo Zrt. telijletein
szerveezi;k meg, !gy diákjaink *lo t*rnreiói
korny*zetb*n ké *zulh*tn*k a szakrnai vizsgára'
Kirlso gyakorlati helyre kihelyeeeli tanulcink
nincsenek.
Hiányszakmás ké pzé si * 7Ü18/1s' tanóvtsl
í *iytatunk. hlszen ekkortil xerul tre az Erdé szeti
sz*knrunkils a hiányszakmák ko:*.
A gyakorlati *kt*táshaz minimáiis*n szÜksé ges
esxkoz a rende|kezé *re ál|, de a gé pek elavultak.
á||ando javí tásra szoruinak. eokat cseré lní
ke|lene. A modern*bb góp*k. eszkozÖk
beszerzé s*' esetlegesen va|arni más módon
icágek bevoná*áva|l) tört*nő m*gismer1eté se
nagyon fontos |enne" A rnezőgazdasági gé pek az
utóbbi *v*kben rohamosan í *jlődtek. ami az
isko|a gé pparkján nem látszik'
Az ösztondí jjai iámosatÜtt szakmák es*té ben a ji
eredmé nyeket elirő diákok kozÖtt Van
versengé s' nyilvánva|i az ÖsáÖnzi hatás' Van,
akit vi*zont egyá|talán nem *rdekei az ÖsztÜndij
osszege. mé g akkor sem, ha azza| a családnak
segí thet'
A be|sÖ ké pzohe|yen napi, a külso ké pzőhelly*|
heti seinten *gyeztetjtik a megva|ósu|i
tevé kenysé get. A kÜlső ké pzoh*|y a t*né v e|ejé n
megkapja elektronikus í ormáb*n a he|yi
tantervet. ez alapián ké szü| a tanmenetuk.

szÉ cxrxvlt
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Cgy*at*tunk a kápz#he}y ké pviseiijé vel J
oktat*va|, ** kik*rcl*zzÜk a gyerek'*ket'
A tanulók n*hány s:á:aláka több. mint *gy irát
t;t*xik a g-vak*rlati helyr*' A pé kek járnak kuls*
gyakorlati helyre. k*zsttÜk a legnagyobb a
lemor:sol*dá*. A saakrnaváltás *k*i kozott
*zinte minden eg*tb*n az *aer*p*i, hogy * korai
keí é s, az utaaás a csaiádnak g**dot j*|ent ak*r
anyagilag {bé rletvás*rli*s). akár anriait. h*gy *
szulŐ n*m d*lgoaik, a gyerek neí * tud korán
fe|kelni egyedü|' á s;,Jls pedig n*m óbr*sztií *l,
Az iskola tangazdaságának í *lszereltsé ge a
kerté szeti é s parkos ké pzé sekhez rnegfele|ő
számú , de 2010' óta í o|yamatasan rom|ó
szí nvona|ú ' e|avu|t gé pek. eszkÖzök'
fenntartásra' í elÚjí tásra szoru|i é pÜletek
.yellemzik.
A rnezógazdasági technikus é s a hÚsipari
ké pzé shez csak ré szben rendelkezÜnk a tárgyi
felté ielekke|. A hiányzi eszkozoket pribáljuk
pótolni az üzem|átogatásokka|, kihelyezett
gyakorlatokkal.
Mindenkáppen szuksé g lenne az isk*lai
tanm Ühe|yek fejlesáé sé re' A fejleszté sek nagyon
nagy beruházásokat' jelentös forrásokat
igé nyelné nek. Ré gi á|ma az isko|ában
do|gozóknak, tanu|óknak, hogy a té rsé g *dta
geotermikus energia lehetősé geit szeretné
kihaszná|ni. egy termál kutát fÚratni. Ezze|
mego|dódna a hajtatott zo|dsé gtermeszté s
energiaigé nye' az egé sz te|ep í űté se, va|amint a
közeli gazdáknak i* a legkÖrnyezetkí mé lőbb
hőszolgáltatást biztosí tana. A mezŐgazdasági
technikusok ké pzé se je|entős eszkÖz|ekÖté sse|
jár' hiszen speciá|is é pÜ|etek, folyamatosan
vá|tozó' ú .iuló gáppark ke|| hozzá'
A Szakmai é s VizsgakÖvete|mé ny á|ta| előí rt
kötelezo eszkozjegyzé k sok esetben
te|jesí thetet|en' Nagy é rté kű gé pek'
berendezé sek beszerzé sé re nincs módjuk az
isko|áknak' Figyelemmel kÍ sé rji:k' i|letve
megvizsgá|tuk az utóbbi né gy tané vet, de nern
|átszik egyé rtelműen az ösztÖndí j ké pzé sben
tartási hatása, Talán akik kapnak' ők kicsit jobban
teljesí tenek'
A külsó ké pzőhel|yel fo|yamatos, napra ké sz az
*gyezteté s.
Sajnos a tanterv szakmai tartalmait nern mindig
sikerÜ| Összehangolni a gyakor|ati
tevé kenysé ggel. Fontos |enne' hogy *lmé leti

ona

szÉ cx;rrvr 
t

1,1
L_r



72 sx**nx*rYt 
* G I NO P-6. 2. 3 -17 -2017 -00022

gondot okoz a kerté *zetben' mezőgazdaságban
jelentk*zó rnunk*csú csok idoszakos*ága. mert
ad*tt folyamatokat csak *gyszer lehet bemutatni
egy é vben' Nagyon sok segí tsé get adnak az IKT
eszkÖzok, de nem pótolják a fizikai. ké zz*|
foghati jelen|é tet,
A szentesi taginté zmé nyben nincs o|yan tanu|ó,
aki tobb' mint egy órát utazik a gyakorlati ké pzé s
he|vszí né re.

2. Gsa|ád szerepé nek vizsgálata

2.1. A tanulók szociális háttere

Taginté zmé ny neve

Kisku nfé |e gyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakkozé pisko|a é s Kol|é gium

A szü|ők tané venké nt 3 a|ka|omma| fogadó
órákon é s sziilói é rtekez|eteken vehetnek ré sá,
ahol tájé koáatást kapnak gyermekük tanuImányi
e|őmenetelé rő| é s az isko|ai é |etet é rintő

u
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ké rdé sekrő|. A szÜ|ők ké rdé seikke| szemé |yesen,
te|efonon, e-mai|ben, levé lben bármikor
megkereshetik az é rintett szaktanárt,
osztá|yfőnököt é s az isko|a vezeté st is.
A diginap|ón é s az e|lenőzőn keresáÜ| is
Üzenhetnek a szÜ|ők é s a pedagógusok
egymásnak. Kötet|enebb formában a Mezgé
Pikniken, az iskolaibá| a|ka|máva| é s a szakmák
qszakáján is talá|kozhatnak a szÜ|ők a
pedagógusokka|.
A szÜlők egymássa| szülői é rtekez|etek
a|ka|máva| é vente három a|ka|ommal
beszé |hetnek egymássa|' erre az osáá|yfőnökök
he|yet é s időt biztosí tanak. A szülői ké pvise|ők
közossé gé t vé |emé nyezé sre, ha szüksé ges
é vente több a|ka|omma| is fe|ké ri az isko|a
vezeté s.
A fentebb emlí tett fogadó órák, szÜ|ői
é rtekez|etek, eset|eges szaktanári, osztá|yfőnÖki
konzu|tációk. Evente háromszor, il|etve igé ny
szerint.
A Mezgé  piknik őssze|, az isko|ai bá|, a aszakmák
é jszakája' a Mezgé s Nap,eset|egesen a nyí |t
napok lehetősé get adnak a szÜ|ők é s
csa|ádtagok m egszó| í tására.
A ké rdé s irre|eváns' Visszaké rdezné k, az orvos
csak a kórházban é rhető e|? A bo|tos né ni csak a
bo|tban é rhető e|? A banki pé nááros csak a
bankban é rhető e|? Az osztályfőnök is ember,
anyal apa, társ. Munkaidőben reg gel 7-ttj| dé |után
15 óráig bárki e|é rhető szemé lyesen Vagy
te|efonon. 15 óra után üzenet hagyható a
titkárnőné |, vagy.15 órátó| regge| 7-ig a
ko||é giumban. SzÜksé g eseté n é rtesí thető. Az
osáá|yfónök dönté se, hogy magánte|efonszámát
megadja-e a szü|őknek. Facebookon,
messengeren is Üzenhetnek.

Több, mint 100 he|yrő| é rkeznek hozzánk a
tanu|ók. Nincsen szoIgá|ati szemé |ygé pkocsi,
amit az osztá|yfőnökök ingyenesen igé nybe
vehetné nek.

Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Az isko|a törekszik arra, hogy miné | szorosabb
|egyen a kapcso|attartás é s az együttmtlikÖdé s a
szÜ|őkke|, gondvise|őkke|.

A fogadiira é s szÜlői é rtekez|etek a|ka|máva| ál|
|egtöbbször midunkban szemé |yesen
konzu|tálni a szÜ|őkke|, amit a vidé krő| é rkező
tanu|óink miatt rendszerint vasárnap
dé lutánonké nt tartunk. Í gy a szü|őt is segí tjÜk
annviva|' hoov ne ke||eien szabadsáqot kivennie
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é s biáosan ott tudjon |enni a megbeszé |é sen.
Sajnos az az á|ta|ános tapasZa|at' hogy minden
igyekezetÜnk e||ené re a szÜ|őknek csak nagyon
kis hányada é | a |ehetősé gge| é s sokukka| a
beiratkozást követően nem is ta|á|kozunk, nem
követik gyermekeik e|őmenete|é t, tanu|mányaik
a|aku|ását. Ennek e||ené re a szü|ői e|é gedettsé g
ké rdőí ves mé ré sé né | azt tapasztaljuk' hogy a
|egtöbben e|é gedettek az isko|ában fo|yó
munkáva| é s körÜ|mé nyekke|. A fogadóórákat
követóen a szaktanárok sokszor a szülői
é rtekez|etekre is bemennek, hogy nyomaté kot
adjanak a prob|é máknak é s megbeszé ljé k a
szülőkke|, hogyan tudnák egyÜttműködve a
tanu|ókat jobb te|jesí tmé nyre ösztönözni.

A csa|ád|átogatás nem ré sze az inté zmé nyi
ku|tú ránknak, de ha a kialaku|t he|yzet igé ny|i'
7|N2|7n azz jft az osztá|yfőnökök.

Mind az osztályfőnökök, mind a szaktanárok
e|é rhetőek az iskolán kí vÜ| is, nem csak
te|efonon. e-mai|ben é s sokuk facebook-on is
működtet csoportokat, aho| a diákok é s szü|eik
fe|tehetik ké rdé seiket.

A szÜlők rendszeresen ré szt vesznek nyí |t
napjainkon é s kü|önböző kötet|enebb
programokon keresáÜ| is bekapcso|ódnak az
isko|a é |eté be. ||yenek a Bársony hé t, ahol
szakmáva| kapcso|atos e|őadást is tartott már
hozzátartozó, szakmai kirándu|ások, ahová
elkí sé rhetik gyermekeiket, a Terepszem|e aho|
csapatokban fózÜnk egy hosszú  sorverseny
vé gé n. |dé n e|őször a Szakmák é jszakájára is
v árjuk az é rdek|ődő szÜ|őket.

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Telefon, e-mai|, e||enőrzó könyv, Í rásbe|i üzenet,
szülői é rtekez|et, hetente, havonta, fé |é vente,
é vente törté nik a tájé koáatás. lsko|aszé k,
Inté zmé nyi Tanács működik. Szemé |yes
beszé |geté s, te|efonos beszé lgeté s, internetes
megkeresé s. Naponta, hetente, havonta törté nik'
Nyí |t napok, szakmai rendezvé nyek kereté ben
v ár1uk az é rdek|ód őket.

Telefonon, facebook-on, e-mail-en folyamatosan
elé rhetók a pedagógusok. A csa|ád|átogatás nem
je||emző. A mitanu|ónk 80-85%-a ko||é gista.
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Bereczki Máté  É |e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgim n ázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

|sko|ánk rendszeres kapcsolatot tart a szÜ|őkke|
a szÜ|ői é rtekez|etek, fogadóórák é s a KRETA
nap|ón keresztü| is, Ezen kí vül az osztá|yfőnökök
nem csak az isko|ában é rhetők e|, hanem
többsé gÜk te|efonon is mindig a szü|ők
rende|kezé sé re á|| (akár hé tvé gé n is). A
szaktanárra| é s az osáá|yfőnokke| a szü|ői
é rtekez|eteken é s fogadóórákon tÚ| fe| e-mailen
é s Facebook-on keresáÜ| is kapcso|atba lehet
kerü|ni. A szÜ|ők egy (kisebbik) ré sze
rendszeresen é rdek|ődik gyermeke tanu|mányai
fe|ő| ilyen csatornán is. Sajnos a nagyobb ré sz,
ezen sokré tű kapcso|attartási |ehetősé g e|lené re
is é rdekte|ennek mutatkozik gyermeke
tanu|mányai iránt.(semmi|yen formában nem
keresi az osáá|yfőnököt' nem é rdek|ődik
gyermeke iránt.)

Prob|é ma eseté n az osztá|yfőnök te|efonon
keresikfe| a szü|őt' Abban az esetbe' ha szüksé g
van a szemé |yes beszé |geté sre a szÜ|őt hí vjuk be
az isko|ába. A csa|ád|átogatás inté zmé nyÜnkben
nem je||emző.

A szü|ők isko|a é |eté be törté nti bevonásáva|
kapcsolatban a vá|aszadók ú gy gondo|ják, hogy
tik e|egendő é s megfe|eló módon kapcsolódnak
be abba. Mindezt az inté zmé ny máské ppen
é rté keIi.

A válaszadó szü|ők nagy ré sze szerint a szÜ|ók
é s az osztá|yfőnökök kapcso|ata jónak mondhati
^z osáá|yfőnökkel való kapcso|attartás a
szakgimnáziumi osáá|yokban jó' viszont a
szakközé pisko|ai osztályos tanu|ók eseté ben az
osáá|yfónökök sok esetben nem tudják fe|venni
a kapcso|atot a szÜ|őkke|, nem járnak szÜ|ői
é rtekez|etre é s nem é rdek|ődnek a gyerekek
tanulmányai fe|ő|.

|sko|ánkban a vezetósé g ajtaja mindig nyitva á||
a szü|ők e|őtt, minden prob|é mára, ké ré sre
próbá|unk mego|dást ta|á|ni.

A visszaje|zé sek a|apján az isko|a e|egendő
fogadónapot tart' (az osáá|yfőnököket nem csak
szemé |yesen, de te|efonon é s Facebook-on
keresáÜ| is bármikor e| lehet é rni. bármiben
segí tsé get |ehet ké rni')

Fodor József É |e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

Isko|ánkban - a hátrányos he|yzetú i tanu|ók
magas arányábó| kifo|yó|ag - kieme|t szerepe
van a csa|ádokka| tÖrté nő kapcso|attartásnak.
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Ennek é rdeké ben a következő fe|adatokat
vé gezzÜk:

- rendszeres é rtesí té s az e|ektronikus
nap|ón keresáÜ|

. é vente ké tszer (óssze| é s tavassza|)
szÜ|ői é rtekez|et

. havi rendszeressé gű fogadóirák
- a tanárok - időpontegyezteté st követően

- bármikor a szülők rende|kezé sé re
á||nak

Az e|őzőeken tú | rendszeresen meghí vjuk a
szÜ|őket az isko|ai rendezvé nyekre is.
Az i g azsá g h o z azonb an hozzátartozik az i s, h o g y
az isko|a ré szé rő| kezdemé nyezett
kapcso|attartás nem talá| mindig
fogadóké szsé get a másik o|da|on. A szü|ői
é rtekezleteken a ré szvé tel 20-30%-os. a
fogadóórákra csak a ,,prob|é más'' tanu|ók szÜ|ei
jönnek el, a rendezvé nyeken va|ó szÜlói ré szvé tel
minimá|is'

Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Az isko|a a szü|őkke| rendszeresen tartja a
kapcso|atot a digitá|is nap|ón keresztÜ|, va|amint
az osztá|yfőnök segí tsé gé ve| szemé |yesen,
te|efonon' szÜ|ő é rtekez|et, fogadónap é s nyitott
isko|ai programokon keresáül. Az
osáályfőnÖkök, szaktanárok elé rhetősé gei
nyi|vánosak, í gy a szÜ|ők é s diákok azinté zmé ny
do|gozóit az isko|án kí vÜ| is e|é rik. E|terjedt
kapcso|attartási forma a mai modern, inÍ ormatikai
vi|águnkban a facebookon |é trehozott zárt
csoport az osztá|yok ré szé re. Sajnos
e|mondható' hogy több diákunk szÜ|ője nem
é rdek|ődik gyermeke továbbtanu|ásáva|
kapcso|atban, eset|eges' hogy a szü|ői
é rtekezleten vagy fogadónapon megjelenjen.

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé piskola

Az isko|a fé |é vente egy szÜlői é rtekezletet é s ké t
szaktanári fogadóórát tart. A kapcso|attartásnak
ez a Í ormája je||emzően a tané v e|ejé n é s
ki|encedik osáá|yban je|ent mego|dást. A többi
é vfo|yamban kevesebb szü|ő szokott ezeken az
alkalmakkor megjelenni.

Az egyé b információs csatornák közÜ| a telefonos
é s az e.mai|-es kapcso|attartás a je||emzó.

Prob|é mák eseté n é s a tájé koáatási
köte|ezettsé geink teljesí té se okán szemé |yes
ta|á|kozókat is szervezünk a szü|ók ré szé re. Ezek
je||emzően a fogadóórákra vannak időzí tve.
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A korábbi pá|yázatok kapcsán a kirándu|ások, i||'
programok szervezé sé be é s |ebonyo|í tásába
sikerÜ|t szÜ|őket é s csa|ádtagokat megszó|í tani.

Az osztá|yfőnök az e|ektronikus e|é rhetósé gein
je||emzően nem csak az isko|ában é rhető e|, a
prob|é máva|/javasIattaI teIefonon, e-mail-en is
meg lehet keresni.

N em j e| |e mző a csa|ád |átogatás az inlé zm é nyr e,

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium

A |egnagyobb hiányosság a csa|ádok szociá|is
hátteré re vonatkozóan je|entkezik az
inté zmé nyünkben. Egé sz isko|ára vonatkozó
adatokka| nem rendelkezÜnk. Az osáá|yfőnökök
rende|keznek né mi információvaI a szociá|is
hátté rre vonatkozóan, de a té ma e|é g ké nyes,
sok szÜ|ő nem szí vesen beszé | a prob|é máiró|,
szé gye||ik a körÜ|mé nyeiket. Pa. a|apí tvány
szociá|is ösáöndí jának igé ny|é sekor
jövede|emigazo|ás, RGWK igazo|ás benyÚjtása
törté nik.

A szÜ|őkkel va|ó kapcso|attartás ttbb csatornán
keresáü| törté nik. A gyermekeik e|őreha|adását
manapság az e|ektronikus nap|ón keresáÜ|
követik nyomon. Ki|encedikben é v e|ejé n
fe|mé rjÜk, hogy kinek me|yik é rtesí té si forma a
|egmegfele|őbb' Ha a szü|ó Úgy nyi|atkozik, hogy
inkább más csatornán ker.esáÜ| szeretne
információt kapni, akkor vá|aszthatja a
rendszeres e-mai|t, |eve|et uagy az e||enőzőn
keresáÜ|i é rtesí té st (e|enyé szó ritka eset).

A közÖssé gi há|ón kia|akí tott csoport biztosí tja a
|eggyorsabb é s legké nye|mesebb módot az
információáram|ásra, szinte minden osztályban
ez a |ege|terjedtebb módja az aktuá|is
információk köz|é sé nek a tanár, (elsősorban az
osáá|yfőnÖk) olda|áró|' a tanu|ói hiánpás
je|zé sé nek a szÜ|ő o|da|áró|. ltt napi-heti
rendszeressé gge| Í o|yik a kommunikáció, né ha a
közös, csoportos fe|ü|eten, de gyakran privát
üzenet formájában.

A te|efon is hátté rbe szoru| e me||ett a
kommunikációs forma mögött, mert a szÜ|<í
gyakran munka miatt nehezen e|é rhető, a
tanárok óraterhe|é se is megnehezí ti a
teIefoná|ást.

A hivata|os é rtesí té si forma (100 óra fe|etti,
igazo|at|an hiányzás stb.) továbbra is a |evé |.
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A szemé |yes ta|á|kozás e|sősorban a szÜ|ői
é rtekez|et é s a szaktanári fogadóóra a|ka|máva|
törté nik' de időpont-egyeáeté s után né ha a
szü|ő, né ha a pedagógus kezdemé nyezé sé re
egyé b a|ka|makkor is |é trejöhet. Ki|encedik
osáá|y e|ejé n augusáusban, a gó|yatábor e|ejé n
tartjuk az első szü|ői é rtekez|etet, egyé bké nt
é vente ké tszer (novemberben é s márciusban)
szervezünk szÜ|ői é rtekez|etet, szaktanári
fogadóórát é s szü|ői kozossé gi Ü|é st. A szü|ői
ré szvé te| 9-12. é vfo|yamon 60-70%-os' de
szakké pző é vfo|yamon is megje|enik 3.4 szÜ|ó.
Egé sz osztá|yt é rintő ké rdé s, eset|eg prob|é ma
eseté n rendkí vÜ|i szü|ői é rtekezletet is tartunk. A
szü|ői munkaközössé gge| is kapcso|atot tartunk,
gyakran e|ektronikus formában.

A szemé |yes kapcso|at ré sze az isko|ai
rendezvé nyeken va|ó ré szvé te| a szÜ|ők ré szé rő|.
A ki|encedikes erdé szavató, a közös főzé s a
diáknapon, a sza|agavató bá|' a ba||agás (é s
osáá|yfőnoktő| függően egyé b rendezvé nyek)
a|ka|mával nyí |ik |ehetósé g a szü|ő.szÜ|ő, szÜló.
tanár ta|á|kozásra. informá|isabb körÜ|mé nvek
között.
p.a. osáá|yfőnök álta|ában megadja a
mobi|számát, taní tási időn tú | is e|é rhető' az
e|ektronikus üzenet is e|jut hozzá.

A szü|ők á|ta|ában e|é gedettek a kapcso|attartás
formáiva|, de mindig van 1-2 o|yan szÜ|ő, akit
nehé z (de nem |ehetet|en) uto|é rni, aki nem
keresi a kapcsolatot az isko|áva|' a
pedagógusokkal.

lnté zmé nyÜnkben nem je||emző a
családlátogatás, bár egyes külön|eges esetekben
sor kerü|het rá.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|m i
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

A tanu|mányi munka terü|eté n a |egfőbb
prob|é mát a rendszeres tanu|ás hiánya okozza,
amelyhez sok (igazolat|an) hiányzás, magatartási
prob|é ma is párosu|. Egyre többen olvasási, í rási,
számo|ási nehé zsé gge| küzdenek' Sok esetben
a csa|ádi hátté r sem ké pes megfe|e|ó támogatást
nyú jtani a tanulóknak. Gyakran tapaszta|juk aá,
hogy tanu|óink a taní tási idón kí vü| munkát
ké nyte|enek vá||alni. Gyakran hiányzik a stabi|
csa|ádi hátté r. Az egyes tanu|ók szociá|is háttere
erős e|té ré st mutat. A kapcso|attartás formái:
E|ektronikus nap|ón keresáÜ| fo|yamatosan,
te|efon, e-mail, Í rásbe|i üzenet szÜksé g szerint,
szÜ|ői é rtekezlet neovedé vente. Szemé |ves

+
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beszé |geté s, te|efonos beszé lgeté s, internetes
megkeresé s szüksé g szerint. Nyí lt napok,
szakmai rendezvé nyek is várják a szÜ|őket.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s É |e|miszeripari
Szakgimnázium, SzakkÖzé piskola é s Ko||é gium

Evente ké t szÜ|ői é rtekez|etet tartunk a ko||é gáink
csa|ád|átogatása nem je||emző.
Mszont fe|nőttké pzé s kereté ben é vente
nagyságrendi|eg 500.600 fóve| kotÜnk
szeződé st, akik között nagy számban
szerepe|nek a taní tványaink szÜ|ei. Ezen a
fórumon is nyí |ik |ehettsé gÜnk a szü|ókkel
konzu|tá|ni, leginkább azokka|, akik a szü|ői
é rtekez|eteket eqvé bké nt nem |átoqatiák.

FM Ke|etmagyarországi Agrár.szakké pző

KÖzpont, Mezőgazdasági Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

A jánoshalmi isko|ában í é lé vente szÚ|ői
é rtekezietet tartunk' havi rendszeressé ggeI
vannak fogadóórák. Rendszeres a
kapcsolattartás a szü|okkel te|efonon, e.mai|en,
de szemé |yesen is bármikor fogadjuk a szu|Óket,
ha ez indokalt. Az osztályok számára záfi
csoportokat hoztunk |é tre a Facebookon. A
szÜ|Ők negyedé vente megkapják a
bukásé rtesÍ té seket. Az e-e||enőrzőben a tanu|ói
eredmé nyek é s mu|asztások fo|yamatosan
figyelemmel kí sé rhetóek, a hiányzásokri| a
jogszabá|yban e|*í t1 kié rtesí té seket kiku|djük.
A szü|ők egy ré sze ré szt vesz az a|ábbi iskolai
rendezvé nyeken' alapÍ tványi bá|. gi|yaavató'
egé szsé gnap'
A $zülői Szervezetet é vente né gy a|ka|omma|
hí vjuk ossze. Csa|ádlátogatásokat nem tartunk.
Ha az iskola tudomására jut információ a tanulót
veszé lyeztető otthoni csa|ádi kÖrnyezetrő|'
fe|vesszük a kapcso|atct az il|eté kes
családsegí to szolgá|attal.
lsko{ánk é vente ré t a|kalom::.lal szeruez szülői
é rtekgzletet. oktaber vé gé n ás a ianu|mányi í é |é v
záráaakor. Ugyanezen alk*!omma| t*nátaink
í og*dó irát is t**anak. l*hctostí g V*Í ] á
seemé iyes egyé nenké nti kcnzultáciira' Á g:Üioi
munkakÖzÖssé ggei e.rna!lgn Ieve|eeunk' a
vé |er*ánynyi|vá*í iásnak is *z a midja' A
kap*so|attartás * formáit azé yt vá|asztolt*r' mert
a gxi"tlők igen táv*i laknak a: i*ko|át*}' igen
kÖ|ts*ges lenne ávente tobbszÖri szemáiyes
taiálkgzókat szervezni.
Az osztályfÓnok é * a kcl|é giumi csopottv*zető
tanár rendszerc$en tart kap***|atoi a sxtJiókke|'
Bárn*ly ko||é gánk teleí ono* é a seemé iy***n is
bár*tik*r a szüicjk rende|k*zé sé re áll' f;i kell
mc:':danunk azt is. hogy a szÜlók iegttbbje
nrcbi*ma eseté n a vezelos*a. i||' osztá|vJőnÖk

\ /
\Jr



80 $zÉ cxrnvl 
s G I NO P6.2. 3 -17 -2017 40022

ké ré sé re hajlandó soron kí vü| is bejonni az
isko|ába' áltaiában egyÜttműkÖdő a tanu|ó előre
haladásának árdeké ben'
Miveltanulói*k köze| 70 %.a ko|lé gista" az otthoni
tanulási szokások mé ré sé nek isen kicsí  a
re|evanciája' Á tanárok tapa$Zta|ata viszont az.
hogy a hátvé gé re a gyerekek nagy ré sze nem
visz haza tankönyvet' a hé tfcji napra főleg a
vasárnapi vlsszaé rkezé skor ké szülnek, Vagy
te|jesen kimarad a hé tvé gi tanu|ás.
Csa|ádlátogatásokat a távolságok miatt nem
szerveztrnk.
É vente ké tszer tariunk szulői é rtekezletet;
sziiksé g szerint te|efonos Vagy szemé lyes
beszé |geté st tudunk folytatni a szü|őve|, de
ku|önosen a szakkÖzé pisko|ai osztály*kban 1-2
szü|ó je|enik meg az é rtekezleteken.
LegtÖbb.iükke| csak a beiratkozáskor ta|á|kozunk.
é s esetleg a bal|agáson. Te|efonos
kapcsolattartás szüksé g szerint; a7 iskolai
dokurnentumok vé lemé nyezteté se. e|fogadása
lega|ább iané venké nt'
Nagyon sokszor a csa|ádsegí tó, a po|gármesteri
hivata|, a gyámhivatal bevonása sziiksé ges, ha el
akarunk é rni szü|óket' Ninc* telefon. nincs
internet minden csa|ádná|, tehát az e|ektronikus
napló sem tájé koáat minden szülőt. Ákkor sem
mindig, ha van internet, mert a gyerek iránti
figye|em, é rdek|ődé s hiányzik á szÜ|ok ré szé rcj|.
Korábban próbáltuk a szülőket megszó|í tani egy
o|yan programma|, aho| a gyerekek műsort
ké szí tettek, é s eljöhettek a szÚlók is megné zni,
de nem jártunk sikerre|' A sza|agavató é s a
ballagás az, ahová majdnem mindenkinek e|jÖn
valakije, Viszont itt is van, akinek ez gondot jelent
a koz|ekedé *, Vagy anyági kor|átok miatt.
Ez sajnos egyre nagyobb száza|é kban í ordu| e|tj"
Az osztályfÓnÖkÖk minden esetben lehetősé get
adnak a szü|őknek a ta|á|kozásra. akár otthon
teleÍ onon, vagy a közÖssé gi portálokon is e|
tudják őket é mi.
A családlátogatás elsősorban az Utravali
osztöndí jban ré sávevő tanu|ók eseté ben
műkodik. Csak osáá|yfőnöki órákon tÖrtónó
beszé lgeté sekbo| derü| ki' hogy az otthoni
tanulás szinte elhanyagolható száza|é kban
je||emzo a gyerekekre. A családok szerepe
ebben nem motiváló, nem pozití v. Szinte nem is
é rdeklódnek a gyermekeik fe|o|' az is e|ifordult
már. hogy azt sem tudta a szü|ő, hogy gyermeke

bukott.
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Ha *ikerÜl a diák*kkal bizairni kapcso|at
kia|akí tani (ná|unk ez nágyon ji| mLiködikl)' akkor
elé g sokat elmondanak az otthont
körÜ|mé nyeikrol. Ez pontosabb, min1 egy ké rdőí v.
meri a ké rdóí vet nem veszik elé g komo|yan.
sokszor csak bejelolnek valamit, ami nem bizt*s,
hogy a va|oságot tÜkrozi.
A pedagógusok embersé gé n. iapaszta|atán. a
diákokkal í olytatott beszé lgeté sein mú lik. mi derÜl
ki a diákok családi karu|mé nyeirö|.
Az e-nap|i segí tsé gé ve| a szÜlők fo|yamatosan
nyomon kÖvethetik az isko|ai hiányzásokat'
gyermekeik tanulmányi e|őmenetelé t'
Fé |é venké nt egy szÜ|ői é rtekez|eten é s
fogadiirán szemé lyes talá|kozásra is mód van a
pedagigusokkal. Ezen kí vttl, sÜrgős esetekben
teleÍ onon is é rtesí tik egymást' elsősorban az
osáá|yfonökÖk tartják a szü|ókkel a kapcso|atot.
Az SZMKva| is ez a kapcsolattartás midja. a
megbeszé |é s a hatáskörükbe tartozó
dokumentumok vé |emé nyezé sé re terjed ki,
A TÁMOP pá|yázatban az Egé szsé gnapokat
szombatra terveztÜk. ltt egyszer.ű
sziirövizsgá|atokon. drog prevencios
e|őadásokon közösen vehettek ré szt a
családtagok'
Egé szsé ges é te|eket segí tettek főzni a szÜlók'
A 1-2 é vente megrendezé sre kerü|ó kefté szeti
kiá||itásokra is nagyon sok szÜ|o e|látogat.
Az osáá|yft1nÖk elsisorban az lskolában é rhetö
e|, de sÜrgis esetekben te|efonon is
rendeIkezé sre ál|.
A csa|ád|átogatás ré sze az inté zmé nyi
kultÚrának, de esetenké nt fordu| csak eló'
A tanu|ási szokásaiknál előté rbe he|yezik az lKT
eszközoket' a megké rdezettek 71 %-a je|ezte'
hogy otthon kettő, vagy tobb számí tógé p van' A
tanu|ásban, a házi í e|adatok e|ké szí té sé ben
egyharmadnak senki sem segí t, 25 %-nak
havonta 1.2 a|kalomma| a csa|ádtagok.
Nincsenek pontos adatok, de a kerté szette|,
mezőgazdasággal foglakozó gazdák gyermekei
,,belenőnek'' a szakmába, Í gy jobban te|jesí tenek
az iskolában is,
Az osztályfőnÖkÖkhöz a tanu|ók tanu|ási
körülmé nyeirő| szemé |yes megbeszé |é sek
alka|rnáva| jutnak el ilyen információk. ok a
hatáskÖrÜkben, lehetősé geikhez mé rten
próbálnak segí teni'

szÉ cHEt{Yl
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A családi hátté rvá|tozókra vonatkozóan isko|áink
nem vé geáek mé ré seket, ezeket tervezzük a
projekt megva|ósí tása során. Nem kí vánjuk
azonban azokat a vá|tozókat vizsgá|ni, ame|yek
nem defi niá|hatóak objektí ven (p|. helyzetfe|mé rő
adattáb|a: 33'' 35. sorok). Fontos a^ is
|eszögezni, hogy a hátté rvá|tozók vizsgá|atának
csak akkor Van é rte|me, ha
összefÜggé svizsgálatokat is vé gzÜnk, mert
egyé bké nt csak öncé |ú  adatgyűjté sró| |enne szó.

2.2.otthoni tanuIás

Taginté zmé ny neve

Ki skunfé |egyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko|lé gium

|gen, a partneri igé ny é s e|é gedettsé gmé ré s
kereté ben megké rdezzÜk tanu|óinkat, hogy
mennyi időt szánnak naponta a tanulásra,
fe|ké szü|é sre dé |után, este, kol|é giumban.
É vekre visszamenó|eg mutatkozik meg, hogy a
tanu|ók többsé ge (75%o) 1 óránál kevesebb idót
fordí t fe|ké szÜ|é sre'
Nem. De |átjuk' aho| é rté k a tudás a csa|ádban,
ott nincsen baj a motivációva|, az e||enőrzé sse|.

A tanu|ókkal/szü|ókke|/osZá|ytársakka| fo|ytatott
beszé |geté sekbő|, hivatalos szervektő| é rkezett
iratokbó|, megkeresé sekbó| derÜ|hetnek ki.

Bársony lstván Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A tanu|ókat tanu|ási szokásairó| ké rdőí ves
formában ké rdeáük. Annak e||ené re, hogy
sokukná| a szociá|is hátté r rendezett (bár ú gy
vé |jÜk' sokka| több tanulónk é | csonka
csa|ádban), a vá|aszadásokbó| az derÜ| ki' hogy
a |egtöbben semmi|yen segí tsé get nem kapnak
csa|ádjuktó| tanu|mányaik e|sajátí tásához'

Arról nincsenek adataink' mi á|| ennek a
hátteré ben, de sok esetben ha||unk ró|a, hogy a
szü|őnek a rengeteg munka me||ett nincs ideje a
gyereké ve| |eÜ|ni tanu|ni. Sok diákunknak
dolgoznia kell, illetve meglehetosen sokat
besegí teni a házimunkába, kisebb testvé r
fe|vigyázásába, ezek mind a tanu|ástó| veszik e|
az időt. Az i|yen nehezí tett tanu|ási
körÜ|mé nyekke| rendelkező tanu|óknak
igyekeznek megadni a plusz segí tsé get a
szaktanárok é s a ko||é giumi neve|ők egyaránt.

52É gxenvlt
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Atanu|ást segí tő eszközök közii| a |egtöbb tanuló
rendelkezik otthon okostelefonnal illetve
számí tógé ppe|, internete|é ré s viszont sokukná|
hiányzik, ami nehezÍ ti az információ gyűjté st.

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko||é gium

A hé tközi tanulószobai tanu|ás rendszeres. A
hé tvé gi otthoni tanu|ás ritka. A tanu|óink
tÚ|nyomó többsé ge ko||é gista, í gy a tanu|ási
motiváciiban a |egnagyobb szerepe a ko||é giumi
nevelótanároknak é s az osáályfőnököknek van.

Bereczki Máté  É le|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgim názium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

Az otthoni tanulás szokások mé ré se eddig mé g
nem haszná|tunk ké rdóí vet' (a jövőben tervezzÜk
eá bevezetni). ||yen irányú  informáciőkat az
osáá|yfőnökök az osáá|yfőnoki órákon i||etve a
szü|ói é rtekezletek' a szaktanárok a szakmai
órákon gyűjtenek. Ezek a|apján e|mondható,
hogy a tanu|ók tÖbbsé ge (fó|eg a szakgimnáziumi
osáá|yokban) az isko|ában törté nteket minden
nap Vagy |ega|ább hetente megbeszé |i a
szÜ|eikke|. Ez a szakktzepes osztá|yokban
sajnos nem je|lemző, az erre vonatkozó szü|ői,
gondvise|ői kontro|| gyakran a|ig van je|en.

E|mondható továbbá, hogy a diákok többsé ge ,|

óráná| kevesebbet tÖ|t a kovetkező napra törté ntí
felké szü|é sse|. Sok esetben ez is csak a házi
feIadatra kor|átozódik.

Az otthoni tanu|ás inkább egyedÜ| törté nik, a
szü|ők, nagyszü|tik, testvé rek segí tsé gé t
ritkábban ké rik a tanu|ók.

Az inté zmé ny a tanu|ási motiváció é s a csa|ád
szerepé t nem vizsgá|ta'
pe' otthoni tanu|ási körü|mé nyekrő| ké rdőí v,
va|amint interjú k segí tsé gé ve| kapunk
információt.

Ezze| kapcso|atban e|mondható, hogy szinte
minden tanu|ónk rende|kezik mobi|- i||etve okos
telefonna|, otthoni internet hozzáfé ré sse| é s a
többsé gük saját szobáva| é s í róasáa||a|.

Fodor József É |e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskola

A tananyag hozzáfé ré sé t biztosí tja a saját
tankönyv, órai jegpet, őrai váz|atí rás, va|amint
sok ko||é gánk a tananyagot e|ektronikus
formában is a tanu|ók rende|kezé sé re bocsátja.

Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

A tanu|óink otthoni tanu|ását segí tó eszközökről
e|mondható, hogy minden tanu|ónk rende|kezik
mobil- vagy okostelefonnal, mobil vagy otthoni
internet e|őfizeté sse| is rende|keznek tanu|óink.

szccxe*vrt
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|gy az internet adta |ehetősé geket ki tudják
haszná|ni, azon tanu|óink' kiknek nincs otthon
internet szo|gá|tatása vagy az okoste|efonjához
internet hozzáfé ré s, ők az isko|ai ingyen wifi
há|izatához tud nak csat|akozn i. Ta n u| ói n k 1 /3-a
rende|kezik számí tógé ppe| vagy |aptoppa|' egy
kisebb száza|é kok e-book o|vasóva|'

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Pz. otthoni tanu|ás vizsgá|ata összefÜgg a
tanu|ási motiváció vizsgá|atával. Je||emzően a
tanu|óink keveset tanulnak otthon (a házi fe|adat
e|ké szí té se idejé n)' az isko|ai időben törté ntí
fe|ké szí té sneUtanu|ásnak van döntő szerepe. A
hiányzások ezé rt je|entenek prob|é mát számos
tanu|ónak, otthon nem ké pes Önál|óan
fe|ké szÜ|ni, igé ny| ik a tanári segí tsé g nyú jtást.

A tanu|ási motivációban kimutatható a csa|ád
pozití v szerepe (kÜlön ösztönző|eg hat, ha a
szÜ|ő, testvé r a mi isko|ánkba járt).

A tanu|ási kÖrü|mé nyekre a tanu|ói

beszé |geté sekbő| é s a szü|ói é rtekez|eteken

tapasáa|takbó| tudunk követkeáeté seket

levonni.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium

Az otthonitanu|ás is olyan té ma, ami inté zmé nyi
szinten nem kerÜ| mé ré sre, de az osáá|yfőnökök
egy ré sze megké rdezi a diákokat (szóban vagy
í rásban) é vente, Vagy a kritikus eredmé nyek
eseté ben' Vo|t tané v. amikor a fé |é vkor bukott
tanu|ókat ké rdeáÜk meg az eredmé nyte|ensé g
okairó|, ennek kapcsán az otthon tanu|ással
tö|tött idő 0.5-1.5 óra vo|t naponta.

Kevesen kapnak/fogadnak e| segí tsé get, inkább
egyedÜ| tanuInak. A serdü|ókor e|őreha|adtáva| a
szü|ői hatás gyengü|. A tanu|ássa| kapcso|atban
kritikus e|em a módszerek hiányossága is: az órai
anyag átné zé se, olvasgatása sok diákná| kimerí ti
a tanu|ás foga|mát. A technikai eszközÖk
rende|kezé sükre ál|nak (mindenkinek van
mobiltelefonja, számÍ tógé pe é s
internetkapcsolata), de be|ső motiváció hiánya
gyakran ercí sebb.

Az otthoni tanu|ási körÜ|mé nyek ré sz|etei nem
ismertek, az osáá|yfőnök arró| á|talában tud, ha
otthon a gazdá|kodásban, háztartásban a tanu|i
rendszeresen kiveszi a ré szé t a munkábó|, ez
esetenké nt a tanu|ás rovására megy. Az egyé b
kÖrü|mé nyeket nem ismeriük, de erre

5zÉ cHÉ l.|Y|*
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vonatkozó|ag is szüksé ges lenne információt
gyűjteni.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Kornyezetvé de|m i
Szakgimnázium é s Szakközé piskola

Nincsen mé ré s az otthoni tanu|ási szokásokka|
kapcsolatban.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s É |e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Nincsen mé ré s az otthoni tanu|ási szokásokka|
kapcsolatban.

FM Ke|et-magyarországi Agrár.szakké pző

Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Mivel az isko|ának nincs mé ré se a tanórán
a|kalmazott módszereket i|letően. a szaktanárok
tané venké nt ké t a|kalommaI beszámo|óban
kÖte|esek tá1é koáatást adni az álta|uk
a|kalmazott midszerekrő|. Az otthoni tanu|ást
házi feladatokka|, kiselőadásra feIké szÚ|é ssel'
projektmunkáva| támogatjuk. Nincs a tanári
egyÜttműkÖdé sre é pÜlő é rté ke|é si rendszer. a
Pedagógiai Program előí rásait a|ka|mazzuk. A
beszám*|tatás formái- házi dolgozat,
ropdo|gozat, té mazáró dolgozat, projektmunka
é rté ke|é se, szóbe|i í e|e|et. Erté ke|jÜk az arai
munkát. Próbavizsgákal is szervezünk minden
tané vben a vé gzős tanu|óknak. Tané v vé gen a
szakgimnáziumban az é ves tananyagbó|
,'kisé rettsé git'' taftunk.

Bár *iá;-é sekke| a tanórán
módszereket i||etÓen n*m rencielkezünk.
isrnerjük tanáraink *ktai*i kt":|tÚráját. A vezetak
rsndsz*r*sen |átogaií 'ak órákat rn*}yeket
megbeszé lé sek é s é r'.*heiesejk koveir.ek Ev
e|ejé n a munkatervb*n meghatározzuk az adott
tané vb*n é rté ke|é sr* k*rulo peciagógusok
Iistájár. :.-relyre e|sős*rban azok a k*l|é gák
kerÚ|n*k í el' akiknek taní *lÜgyel*ti ell*n*rzé se
Vagy ntinösí té se iesr. Az oraiátopaiások
tapaszta|atait Í gy be tuclja é pí teni munkájába.

Bár t*vábbra is l*ginkább a it*ntá|is
osztálymunka a jelie;.nzá. niinden k*|lé ga
a|kainaz az órán párcs. csoportos é s egyé ni
munkaÍ *rmát is. Jelleme* t*vé kenysé gek: tanári
magyaráeat. kisel**dás. proj*ktrn*dszer.
megbeszé lé s. vita. szemiá|teté s. Tantermeink
projekiarral é s kivetí tov*l ei|átottak' í g-v adott a
|ehetősé g az lKT eszk*zök a|kalmazására is'
Sokan adnak meg olyan iniernetes oldalek cí mé t'
arn*ly*k segí tik a felké szÜié st, A tanár*k egy
ré sze Facebookcsop*rtokat hoz lé tre, ahová
tanany*gokat to|tenek f*i a tanulásho:'
Rendszeresen $zeí Veznek iantárov|
korrepetáiásokat. nem csak az iskolába*. hanetn
a k*lté giumban is' Ezeket minden eser"ben az
adott tantáravra ké pesí tett szaktanárok vé ozik'

alka!rnazott
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Az isko|a rendelkezik é t1é keté si szabá|yzatta|.
amely egyé rtelműen meghatározza az é rté kelé si
alape|veket' az é rdemjegyek va|amint a fé lé vi é s
az é v vé gi oaziályzatok kia|akí tásának midját. a
tanuImánvck a|atti vizsgákra vonatk*zi kt.tlÖn
szabályokat ós a
eredmé nyess*gé nek
tanmenetekben

szakmai gyakorlat
kritáriumait" A

rogzí tjÚk a
minimumkovete|mé nyeket' ami az elé gsé ges
szinthez szÜksé ges' A szabá|yzat megta|álható
az iskola hon|apján' a tanu|ók é s saüÍ ők számára
egyaránt elé rhetc.
A|kalmazott számonké ré si formák: té mazáró
dolgozat, ropdo|gozat. szibe|i í el*let, házi
dolgozat' taszt' onál|ó feladat é rlé kelé se'
gyakorlati produktumok, projektmunk*,
A ko|lé gák nagy ré sze mé s mindig
|eggyakrabban az elóadá* é s magyarázat
módszeré t alkalmazza annak ellené re, hogy
szinte a|ig van olyan, aki ne vett vglna ré sá
valami|yen továbbké pzé sen' aho| a
legmodernebb oktatási midszerekel isrnerhette
meg' A megbeszé |é s é s vita is e|rjfordu| né hány
órán' de ez inkább közismereti órákon'
A tanu|ii kise|oadásokkal is próbá|koztunk már
né hányan' de nagyon gyakran e|őí ordult, hogy a
tanu|ik nem ké szí tetté k e| a bevá||a|t í e|adatot. A
sok kudarc, a kevé s sikeré lmé ny a tanárt is
frusztrálja. de azé rt arra töreks.zÜnk. hogy ezen
változtassunk.
A kisszámú  tantestÜ|etünkben van azé rt o|yan is,
aki a|kalmazza . a kooperatí v oktatási
módszereket. ha nem is minden irán, de havonta
|egalább 2 a|ka|omma|.
Az oktatásszervezé si midok é s munkaformák
kozi.tl a Iegtöbben a frontá|is osztá|ymunkát
a|kalmazzák' de né met. é s angolirákon a páros
munka gyakoribb. A csoportos feladatmego|dás
inkább a kÖzismeretiórákon í ordu| elő. A szakmai
órákra a tanári magyarázat me|lett a szemlé lteté s
a 1el|emzö.
Házi Í e|adatot egyre ritkábban adunk. mert az
otihoni tanu{ás a tanu|iink |egalább 80 %.ára
nem je|lemző" Ha mé gis adunk. akkor csak
keveset a tankönyvbő|, vagy a munkaí Üeetbo|'
Ná|unk aá ke|l elé rni' hogy amit csak |ehet, azt az
iskolában, a tanórákon kel| a gyerekke|
elsajátí ttatni.
Kicsi é s Összetartó tantestÜletünk van. az adott
osztályban taní tó kol|é gák megbeszé |ik az
é rintett tanu}ókkal kaocsolatos

szÉ crrxr*vl 
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A |eggyakrabban á tómazáró dolgo:xtot. a
ropdolgozatot alkalmazzák, a szóbeli fele|et ritka.
Házi dolgozatot ritkán adnak, me* nagy
száza|é kban nem csinálják meg a gyerekek'
A gyakorlati irákon a produktum é rté kelé se a
leggyakoribb.
Egysé ges eljárás nincs az é rté ke|é sben ' azt a
szempontot tartjuk a szernÜnk e|itt' hogy a
tanu|ót mindig onmagához. ké pessé geihez
mé rten é rté ke|jÜk. é s koze|í tÜnk a szakmai
vizsgán i|letve az árettságin a|ka|mazandi
é rté kelé shez'
Egy-egy problómásabb esetben a szaktanárok
kozosen beszé |ik mes az adott tanuló
é rdemj*gyé t, kÖzÖsen hozzák meg a vé gső
donté st, hiszen tÖbb szempontot fig-r;elembe
vesznek az é rté ke|é sné l'
Az í nté zmé nyi mé ré sbtil az derÜl ki' hogy a
tanárok elsösorban a magyarázatot tartják
fontosnak. va|amint a szem|é |teté st minden
tanirán' Havi rendszeressé gge| szí vesen
a|kalmazzák a tanu|ói kise|óadásokat,
kiscsoportos feladatmegoldásokat.
|nternetes o|da|on csoportot hoznak |é tre, ahová
tananyagokat, ké peket tö|tenek fe|. A tanárok
tobb mint fe|e mé g mindig az irai váz|atot, a
jegyzete|é st tartja fontosnak'
Az isko|ában nem műkÖdtetnek a tanári
egyuttműködé sre é pir|ő, egysé lesí tett é rté ke|é si
rendszert.

Az é rté kelé si szokások felmé ré sé re ké rdőí ves
tervezÜnk.

3. Pedagógusok

3.í . Alkalmazott tanári módszerek

neve
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Ki sku nf é |egyházi Mezőgazdasági é s
Ele|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko||é gium

Három é venké nt minden pedagógus kol|é ga
inté zmé nyi é rté ke|é sen esik át. Ennek kereté ben
ké t őráját |átogatja meg szakos ko||é gája'
munkaközössé g vezetóje é s az inté zmé ny
vezeté s ré szé rő| egy vezető ko||é ga. Fe,
óra|átogatási jegyzőkönyvek egyik ké rdé se a
pedagógus á|ta| a|ka|mazott módszerekrő| szó|,
ami az öné rté ke|é snek is egyik fontos
szempontja.
A tanmenetekben is rögzí tettük' hogy a tané v
e|ső 5 óráijának va|ame|fké t minden tantárgybó|
a tanulás taní tására ke|| fordí tania az adott
szaktanárnak. |tt kapják meg a tanu|ók az adott
tantárgy sikeres e|sajátí tási |ehetősé geinek
módszertanát. Ezenkí vü| házi do|gozatok,
szorga|mi fe|adatok szo|gálják a tananyag
sikeres e|sajátí tásának m egkönnyí té sé t.

A frontá|is osztá|ymunka hátté rbe szorí tásának
é rdeké ben a munkaközössé gek
munkaterveikben rögzí tik, hogy minden
szaktanárnak tané venké nt |ega|ább egy
alka|ommal a projektoktatás módszeré t ke||
alka|maznia taní tása során' A tantermek cseké |y
száma, é s kor|átozott befogadó ké pessé ge
né mi|eg gátat szab a csoportmunka tanórai
aIka|mazásának.

A tantárgyak közötti koncentráció fej|eszté se
minden szaktanár kieme|t fe|ádata ke||, hogy
|egyen a jövőben.

10' é s 11. é vfo|yamokon a szakgimnáziumi
osáá|yokban május vé gé n bonyo|í tjuk |e az ú n.
kisé rettsé git' ami egy vizsga szimu|ációs he|yzet
az é rettsé gi tantárgyakból bizottság e|őtt'

Bársony |stván Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

Pedagógusaink á|ta| a|ka|mazott módszerek
gyakoriságát ké rdőí v segí tsé gé ve| mé rjük fel. A
fe|mé ré sbő| |átszik, hogy mé g mindig a
|egsűrú ibben a|ka|mazottak a frontá|is oktatási
módszerek, mint az e|őadás, a magyarázat é s a
megbeszé |é s'

A szem|é |teté s a |egtöbb órán megva|ósu|ó
módszer, hiszen a tanárok igyekeznek több
módon is e|juttatni, megé rtetni az információkat a
tanu|ókka| é s a fotografikus memóriának ebben a
fo|yamatban nagy je|entősé ge van'

A tanu|ii kise|őadás kedve|t, de nem gyakran
a|ka|mazott módszer, mive| idó é s
energiaigé nyes, de jó hatássa| van a tanulók
öná||ó m unkavé gzé sé nek fej|esáé sé re.
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A kooperatí v módszerek a |egtöbb órán
va|ószí nű|eg a nagy osáá|y|é tszámok miatt
szoru|nak hátté rbe, de sokszor az is közrejátszik
a csoportfog|a|kozások kerü|é sé ben, hogy nem
minden osztá|y alka|mas ezen munkaformák
haszná|atára. Jel|emzően a szakközé pisko|ás
tanu|óknál okoz prob|é mát a tanu|ik kiscsoportos
fog|a|koáatása, ugyanis a magatartásbe|i
prob|é mák e||ehetet|ení tik a kivite|ezé st. A játé k
bárme|y órán a|ka|mazható, motiváló erejű is
lehet.

A |egritkábban alka|mazott a szimuláció é s a
szerepjáté k, isko|ánkban nem je||emző
módszerek.

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é oium

Lé tezik inté zmé nyi mé ré s.

Bereczki Máté  É |e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

A taní tási módszerek tekinteté ben a pedagógus
fe|adata, fe|e|őssé ge, hogy minden esetben azt a
módszert a|ka|mazza, ame|yik módszer az adott
pedagógiai szituációban a |eginkább |ehetővé
teszi a tanu|ók ré szé re a tananyag befogadását.

A mai oktatásban e|mondható, hogy a
tanároknak gazdag módszertani repertoárra| ke||
rende|kezniÜk, s a sok módszert vá|tozatos
formákban ke|| haszná|niuk.

Az isko|ánkban a|ka|mazott tanári módszereket
ké rdőí v segí tsé gé ve| mé rtük. E|mondható, hogy
pedagógusaink ke||ő midszertani gazdagságga|
bí rnak' melyek közÜ| az e|őadás, a magyarázat,
a megbeszé lé s, a szemlé |teté s é s a házife|adat
a |eginkább a|ka|mazott módszerek, mí g a vita é s
a projektmunka kevesebbszer kerÜ| e|ő.
E|sősorban akkor, amikor a tananyagré sz ezt
lehetóvé  teszi.

Jó| |áthati' hogy a frontá|is osáá|ymunka a
leggyakoribb, mí g a projekt je||egű i||etve a
csoportos tananyag fe|do|gozás ritkábban
a|ka|mazott módszer.

A tanu|ói kise|óadások a|ka|mazása szinté n té ma
é s tantárgy specifikusak' de minden esetben
fontos a tanár alapos e|őké szí tő munkája. A
kise|őadás támaszkodhat a tanu|ók va|óságos
tapasáa|atára, de igé nye|het a|apos
kutatómunkát is. Haszna a kutató tevé kenysé g a
|eginkább é |mé nyszerű ismeretszezé si forma,
módja nyí |ik a könyvtári haszná|atára, az e|<jadás
megtervezé sé re, megí rására, e|mondására é s
ezen keresztÜl szóbe|i kifeiezőké szsé oé nek
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fej|esáé sé re. A kise|őadás gyakran a|ka|mazott
módszer isko|ánkban.

A frontá|is osztá|ymunka, mint szerevezé si mód
magas száza|é kban haszná|atos munkaforma
isko|ánkban.

A szem|é |teté snek fontos szerepe Van,
kÜ|önösen a szakmai oktatás terÜ|eté n' E
módszer hozzájáru| a ké pszerű, szem|é |etes
gondo|kodás fej|esáé sé hez, a gyakorlati
a|ka|mazási |ehetősé gek feltárásához, a tanu|ók
é rdek|ődé sé nek fe|ke|té sé hez, va|amint a
tanu|tak a|ka|mazásához amikor
összekapcso|ódik az e|mé let é s a gyakor|at.

A szerepjáté k módszere (sajnos) nem je||emző
isko|ánkban. Ennek legfőbb oka pedagógusaink
i|yen je|legű e|óké pzettsé gé nek hiánya'

A játé k módszere jó| a|ka|mazható miden
korosáá|yná|, ert1te|jesen motivá|ják a tanu|ókat,
de cé |t is té vesáhetÜnk ve|e az őrán. Megfe|e|ő
fe|ké szü|tsé g hiányában pedagógusaink
ritkábban a|ka|mazzák

A házi fe|adat a tanulók öná||ó' a taní tási órák
kÖzött vé gzett tevé kenysé gé n a|apu|ó oktatási
módszer, me|y a|ka|mat biztosÍ t a tanu|tak
e|sajátí tására, begyakorlására. Isko|ánkban
rendszeres a házi fe|adat adása tanu|óinknak' Az
e|mé |eti órákon ez jobban e|terjedt módszer, mint
a gyakor|ati órákon. A házi fe|adat je|entősen
megnöve|i a tanu|ásra té ny|egesen fordí tott időt,
ami az oktatás eredmé nyessé gé ve| igen
szorosan korre|á|. Szakközé piskoIai tanu|óink
je||emzően nem Vagy csak kevé s energiát
fordí tanak i|yen je||egű fe|adataik e|vé gzé sé re.

Fodor József É le|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskola

TantestÜ|etÜnk többnyire nyitott é s innovatí v
pedagógusokbó| á||' rendszeresen ré szt Veszünk
továbbké pzé seken, ahoI a modern taní tási
midszereket' ú j oktatásszervezé si e|járásokat
sajátí tunk e|, Pz oktatási ku|tú rába beé pü|tek
ezek módszerek, me|yeket biáonságga|
haszná|nak ko||é gáink.
E|mondható, hogy a tanáraink gazdag
módszertani repertoárra| rende|keznek, s a sok
módszert vá|tozatos formákban, mindig a tanu|ó
csoport adottságaihoz, napi fe|ké szü|tsé gé hez é s
a tananvao saiátossáqaihoz ioazí tva haszná|iuk.
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ovábbra is gyakori a frontá|is osáá|ymunka,
minden ko||é ga alka|maz az őrán páros,
csoportos é s egyé ni munkaformát is. Je||emző
tevé kenysé gek: tanári magyarázat, kise|őadás,
megbeszé |é s, vita.
Tantermeink számí tógé ppe| é s projektorra|
fe|szere|tek (bár ezek már jóré szt e|avu|tak é s
nem e|é gí tik ki az igé nyeket)' í gy tanáraink
rendszeresen é |hetnek a digitá|is oktatás
eszközeive|, tanu|ói aktivitás, szemlé |teté s
módszeré ve|. A tanárok egy ré sze Facebook-
csoportokat hoz |é tre, ahová tananyagokat
tö|tenek fe| a tanu|áshoz.
A projektmódszer, kooperatí v oktatási módszer
a|ka|mazása inté zmé nyünkben több é ves
gyakor|atnak köszönhetően e|terjedt módszer.
Minden tané vben ké t té mahetet szervezÜnk,
ame|yen az isko|a minden tanu|ója é s tanára
ré szt vesz' Lehetósé geink szerint támogatjuk az
isko|án kí vü|i tanu|ási formákat is:
üzem|átogatások, tanuImányi kirándu|ások,
szabadidős ku|turá|is- é s sportprogramok.
Az otthoni tanu|ást házi fe|adatokka|,
kiselőadásra feIké szÜ|é sse|, projektmunkávaI
támogatjuk.
A beszámoltatás formái: házi do|gozat,
röpdolgozat, té mazáró do|gozat, projektmunka
é rté ke|é se, szóbe|i fe|e|et. Erté ke|jük az őrai
munkát, a szakmai gyakor|atokon a produktum
é rté ke|é se a |eggyakoribb.
Tantestü|etünk tagjainak harmada vé gzett
tanu|ás módszertani továbbké pzé sen. Az itt
e|sajátí tott eszközöket va|amint a játé kot' mint a
tanu|ás egyik módszeré t fo|yamatosan
haszná|juk a taní tási órákon (mive| ehhez kÜ|ön
időkeret nem á|| rende|kezé sre). Cé lunk nemcsak
a szakmai e|mé let é s gyakor|at e|sajátí ttatása,
hanem a tanu|ás taní tása is. Ezá|ta| tanu|óink
motivá|tabbak |esznek é s fe|ké szü|tebbek az
é lethosszig tanu|ásra.
Kicsi é s összetartó tantestületÜnk van. közös
é rdekünk az egysé ges é s összehango|t szakmai
munka' Gyakoriak az informá|is é s a formá|is
megbeszé |é sek: munkakÖzössé geken be|ü| vagy
azegy osz|á|yban taní tó ko||é gák megbeszé |ik az
adódó problé mákat, tanu|ói eseteket.
Bár konkré t mé ré sekke| a tanórán a|ka|mazott
módszereket i|letóen nem rende|kezünk,
ismerjük tanáraink oktatói ku|tú ráját' Korábban is
műkÖdött minősé gbiztosí tási rendszer

a Be|ső É rtere|é si

szecrrrxvr 
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Csoport koordiná|ja a pedagógus é rté ke|é seket.
Ezen keretek között a vezetók rendszeresen
|átogatnak órákat, me|yeket megbeszé |é sek é s
é rté ke|é sek követnek.

Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Pe. előadást a pedagigusok rendszeresen
haszná|ják a tanórákon. Az e|őadás segí tsé gé ve|
a pedagógusok felke|tik a tanu|ók é rdek|ódé sé t
az adott té ma iránt, va|amint egy tananyagré sz
bevezeté sé re haszná|ják, s majd más módszerek
követik, pé |dáu| a magyarázat. A pedagógusaink
minden nap haszná|ják az a|ábbi módszereket a
haté kony taní tás é rdeké ben. A magyarázat
eredmé nyessé ge mé rhető, hiszen a magyarázat
segí tsé gé ve| a foga|mak é rte|mé t tesszÜk
vi|ágossá Vagy folyamatok, struktú rák
bemutatását, va|amint je|ensé gek okainak
kiderí té sé t cé |ozzuk meg' A magyarázat |ogikus,
vi|ágos, é rdekes, tömör, egyszerŰ módszer, me|y
segí ti a diák megé rté sé t. A megbeszé |é s a
leggyakrabban alkalmazott, legkedveltebb,
minden korosáá|yban a|ka|mazható módszer. A
tanár é s a tanu|ók között á||andóan fenná||ó
kontaktus ré vé n a pedagógus rendszeres
visszaje|zé st kap a tanu|óktó|' í gy az cí  igé nyeik
szerint lehet haladni a tananyag
fe|do|gozásában. lsko|ánk pedagigusai minden
tanórán a|ka|mazzák a megbeszé |é s módszeré t.
A vitában a tanu|ók viszony|ag nagyfokú
öná||óságot é lveznek' a pedagógus a hátté rbő|
irányí tja a vita meneté t. A vita módszeré nek
a|ka|mazása ritkábban fordu| e|ő. hetente.
havonta a|ka|mazzák a pedagógusok.

A tanu|ói kiselőadás szóbeli köz|é si midszernek
tekinthető, ame|yben az összefÜggő köz|é s nem
a tanártó|, hanem a tanu|ótó| származik, eÁ a
módszert isko|ánkban havonta, fé lé vente
a|ka|mazzák a pedagógusok. A|ka|mazására
csak bizonyos tantárgyakban kerü|het sor, ekkor
is fontos a tanár a|apos e|<jké szí tő munkája. A
kise|őadás támaszkodhat a tanulók va|óságos
tapasáa|atára, de igé nye|het a|apos
kutatómunkát is, Haszna a kutató tevé kenysé g a
|eginkább é |mé nyszerű ismeretszerzé si forma,
módja nyí |ik a könyvtári haszná|atára, az e|óadás
megtervezé sé re, megí rására, e|mondására é s
ezen keresztü| szóbe|i kifejezőké szsé gé nek
fej|esáé sé re. A kiselőadás ritkábban a|ka|mazott
módszer iskolánkban. Az e|beszé |é s szóbe|i

L(
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köz|é si módszer, ame|y egy.egy je|ensé g,
esemé ny, fo|yamat, szemé |y, tárgy é rzé k|etes,
szem|é |etes bemutatására szo|gál' A módszerre|
a pedagógusok az é rzé kszervekke| fe|fogható
tu|ajdonságokat közö|ik' í gy a |eí rás e|é ggé
konkré t, a benne fog|a|t információkat minden
o|yan szemé |y könnyen fe|foghatja' akinek a
közö|t tu|ajdonságokka|, sajátosságokka|
(pé |dául forma, szí n, tömeg) kapcso|atos
ké pzetei vannak' Az e|beszé |é s é rze|emgazdag
közlé si módszer' aminek követkeáé ben a
tanu|ók ké pze|etÜk mozgósí tása ré vé n áté |ik az
esemé nyeket, je|ensé geket' fo|yamatokat,
azoknak mintegy ré szeseivé  vá|nak, ennek
köszönhetóen jobban megé rtik a tananyagot,
isko|ánkban hetente, havonta haszná|ják a
pedagógusok' A frontá|is osáá|ymunka, mint
szerevezé si mód magas száza|é kban
használatos munkaforma isko|ánkban. Az egy
osáályban, szakmán tanu|ó tanu|ók tanu|ási
tevé kenysé ge mive| ugyanazon a he|yszí nen,
időben, ütemben zq|ikaz azonos oktatásicé |ok
e|é ré se é rdeké ben í gy é rthetó a frontá|is munka.
A szemlé |teté st, mely szinté n a frontá|is oktatási
módszerhez rende|hetó hozzá, viszont fontos
szerepe van a tanu|ók számára a magyarázatok
szem|é |etessé  té te|é hez. Szakké pző iskolában,
aho| a szakma e|sajátí tása az egyik cé |, ott
közkedve|t oktatási módszer .a 

szem|é |teté s.
|sko|ánkban is e|terjedt módszer. A szem|é lteté s
módszere az oktatási fo|yamatban hozzfláru| a
ké pszerű, szem|é |etes gondo|kodás
fej|eszté sé hez, a gyakor|ati alka|mazási
|ehettí sé gek fe|tárásához, a tanu|ók
é rdek|Ődé sé nek fe|ke|té sé hez. va|amint a
tanu|tak a|ka|mazásához amikor
összekapcso|ódik az e|mé |et é s a gyakorlat. A
projektmódszer, kooperatí v oktatási módszer
a|ka|mazása inté zmé nyÜnkben több é ves
gyakor|atnak koszönhetően e|terjedt módszer.
|sko|ánk ré sá vett a Második esé |y programban,
majd a Szakisko|ai Fej|esáé si Programban,
Dobbantó programban, Hí d programban, me|y
programokban a pedagógusok
továbbké pzé seken vettek ré sá é s a modern
oktatási módszereket e|sajátÍ tották. Az oktatási
ku|tú rába beé pü|etek ezen módszerek, me|yeket
biztonságga| haszná|nak ko||é gáink' azonban a
szakké pző isko|ák sajátossága miatt ez nem
tehetó minden napra, inkább csak hetente,
havonta haszná|atosak. A szimu|áció
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szerepjáté k módszere annyira nem e|terjed
isko|ánkban, me|y az isko|a profi|jábó| ered. A
játé k módszere jó| a|ka|mazható miden
korosztá|yná|' Az é |etkori sajátosságokat
figye|embe vé ve, igaz már a közé pisko|ás
korosáá|y majdnem fe|nőtt, de a játé kok
erőteljesen motivá|ják a tanu|ókat, amennyiben
a|ka|mazásukra ritkán' a ,,komo|y'' tanu|ás
szí nesí té se é rdeké ben kerü| sor' Megfe|e|ő
arányban haszná|ják a pedagógusok a taní tási
óráikon. A házife|adat a tanu|ók öná||ó, a taní tási
órák között vé gzett tevé kenysé gé n a|apu|ó
oktatási módszer' me|y a|ka|mat biztosí t a
tanu|tak e|sajátí tására, begyakor|ására.
|skolánkban rendszeres a házi fe|adat adása
tanu|óinknak. Az e|mé |eti órákon ez jobban
e|terjedt módszer, mint a gyakor|ati órákon. A
házi fe|adat az oktatási tevé kenysé gnek gyakorta
vitatott mozzana|a' A házi fe|adat mé g jobban
megnöve|i a tanu|ók kÖzÖtti kü|Önbsé get, hiszen
a jobb otthoni körÜ|mé nyek közü| é rkező több
segí tsé get kap, többet profitála házife|adatbó|. A
házi fe|adat je|entősen megnöve|i a tanu|ásra
té ny|egesen fordí tott időt' ami az oktatás
eredmé nyessé qé ve| iqen szorosan korre|á|'

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

A tanári módszerek fejlesáé sé Umegú jí tását
generá|ta az ú j pedagógus e|őmenete|i rendszer
bevezeté se.

F'z. otthoni tanu|ást a pedagógusok 73o/o-a
lega|ább hetente egyszer ad házi fe|adatot' A
házi fe|adat e|ké szí té seben/vagy más prob|é ma
eseté n |ehet keresni a ko||é gákat e-mail-en, i||. ha
műkÖdtet zárt Facebook csoportot akkor, ezen
keresáÜ|.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium

A tanári módszerek alka|mazásában jelentós
kü|Önbsé gek tapaszta|hatóak. Pa e|őadás, a
tanári magyarázal é s a megbeszé lé s szinte
minden órán, majdnem minden tanár
repertoárjában e|őfordu|. A ké rdőí vek az
mutatják' hogy a klasszikus információátadó
módszerek, a figye|emfe|ke|té s, a foga|mak
magyarázata, az összefüggé sek megvi|ágí tása
kombinálva a megbeszé |é sse| haté kony é s
eredmé nyes módszer |ehet, ha a fegyelem é s a
figye|em működik az órán.

Másik kedve|t módszer a tanu|ói kise|őadások'
prezentációk eszköze, de egyré sá az időhiány
miatt, másré sá mert a tanu|ók eqv ré sze nem

sz*cxrrvr$
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veszi igazán komo|yan a fe|adatokat, jóval
ritkábban (ó esetben havonta) kerÜ|nek sorra'

Szinte mindenki haszná| szem|é |teté st minden
tanórán, hiszen a többcsatornás oktatás minden
tantárgy eseté ben növe|i az é |mé nyszerűsé get
é s a haté konyságot. A szakmai tantárgyakná|
kü|onösen fontos, hogy ne csak szó essen az
adott anyagró|, de ké zze|foghatóan
megtapasáa|hassák az adott e|mé |etben már
meg|é vó ismereteket. Más tantárgyakná| a
figye|em fe|ke|té sé nek é s fenntartásának az
eszköze, vagy a már meglé vő tudásanyag
mozgósí tásáva| e|indí thafia az é rdek|ődé st a
további tudásanyag iránt'

A modern, diákokat |eginkább megmozgató
projekt-' kooperációs módszerek isko|ánkban
mé g nem tú l gyakran (|eginkább fé |é vente vagy
ritkábban) é s nem minden pedagógus
munkájában vannak je|en. A fiata|abb ko||é gák
módszertani fe|ké szü|tsé ge ezen a té ren
vá|tozatosabbnak mondható. A játé k viszont
ismert é s közkedve|t módszer, é |mé nyszerűsé ge
megtöri a hagyományos munka meneté t,
é szrevé tlenü| fej|esái a ké pessé geket, de sajnos
sokan alábecsÜ|ik a je|entősé gé t, tú | ritkán
haszná|ják. A házife|adat módszere megosztja a
tanárokat, körÜ|be|ü| 30%-uk napi szinten
a|ka|mazza. de sokan az 

.otthoni 
tanu|ás

hiányosságai eredmé nyeké ppen inkább az órai
munkára he|yezik a hangsú |yt.

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

Aza|ka|mazott tanári módszerekrő| van mé ré s.
Útmutatóva| támogatják az otthoni tanu|ást.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s É le|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Isko|ánkban egy mesterpedagógus is do|gozik.

FM Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pző

Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,

Szakközé piskola é s Ko||é gium

Mive| az isko|ának nincs mé ré se a tanórán
a|ka|mazott módszereket i||etően. a szaktanárok
tané venké nt ké t aIka|ommaI beszámoIiban
köte|esek tájé koztatást adni az á|ta|uk
a|ka|maz*tt módseerekro|' Az otthoni tanu|ást
házi feladatokka|. kiselöadásra feIké szÜ|é sse|.
projektmunkával támogatjuk. Nincs a tanári
együttműkodé sre é pÜ|o é rté kelé si rendszer. a
Pedagigiai Program e|őÍ rásait a|kalmazzuk. A
beszámo|tatás formái. házi do|gozat.
rÖpdo|gozat. té mazáró dolgoeat. projektmunka
é rté ke|é se szobeli fe|e|et. Erté ke|jÜk az ota|
munkát. Próbavizsgákat is szervezÚnk rninden
tané vben a vé ozős tanu|iknak. Tané v vé oen a
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$Zakgimnáziumban az
'kisárettsé git,' tartunk.

é ves tananyagból

Eár n:ái,*sekk*l a tar.:*rárr aik*lrnaa*tt
módsa*rekei ill*toen i-]e$] ;"*ndelkezünk.
ism*rj*k tanáraink oktatÖ! kulturáját, Á '",ee*t*k
rendszci"**en l*t*gat*ek ói*kai. m*ly*k*t
rn*gb*sz*lé cek i* é rté k*lé s*k k*v*in*k' Iv
elej*n a munkat*rvi:*n m*ghatár*zauk *z ***1i
tané vb*n *rté ke|ágr* kerüi* p*dagogus*k
iistá;át' me|yre e|sős*rban *eck a k*li*gák
k*rú ingk fel. akikn*k ianí *i*gyel*ti el|*n*reé s*
vágy min*sí té se |e*z. l'\z óraia*t*g*tások
iap**zta|atait igy be i*dia *pí teni munkájáb*"

Bár t*vábbra is l*ginkább * í r*ntáii*
*szÍ álymunka a j*l|emaő' minden koilega
*lkalma: *a áráa pár*s, csos*rt*s *s egyé ni
m *nkaí orrnái is" Je|ler't zo tevé kenysé s*k : tanári
magyarázat' ki*e|ciadás. pr*jektmidszer.
megb*szé |é s. vlta. czerni*ltetás' Tant*rrneink
projektorral é s kivelí tov*l *l|átsttak, í gy ad*ft a
{eh*tisé g az lKT **zk*zok alk*lrna:ásárg is.
sokan adnak rneg *ly*n irrternet*s *ida.*i{ üirí '*t,
ame|y*k s*gí tik a í alké szu!**t. $" tariáick esy
rásze Facebook*sapcrt*kat ncz lé t;"*' ahová
tanan}'asoi(at tÖ|teneí c fgl a tanilláshcz.
Rendsz*rssen szery*engk tantárgyi
korrepetá|ásokat' nern csak az isk*|;ib*n. hanem
a k*!|é giumban is. fizek*t minden *s*tben az
adott tantárgyra k*p**í tett gzaktan;lrok vé gzik.
Az iskc}a rende|keaik é rtÉ kelé *i szabályz*tta|.
am ely egy*rt*im űan rn eg határozz* az *rté k*|é  si
alapelveket. az *r*emjegyek va!*mi*t a fé lé vi *s
az é v vé gt asztályzat*k kialakí tásának m*dját. a
tani:lr*ányok a|atti vizag;*kr* vanatk*z* kÜiÖn
*zaballyokat é s a gzakmai gyakcrlal
eredmé nyess*gé nek
tanmenetekben

krité riumait' A
r*gzí tjiik a

rninimunikav*t*lmányeket' ami az elé gsé ges
szinihee sauksé ges. A sz*b;i|yzat megtal*lhat*
az iskola han|apján' a tanulók é s szillik számára
egyaránt e|é rhetc.
A|kalmaaott szárno*ké r*si formák. támazáro
dolgozat. rÖpdolgozat' *z*b*li Í e|elet' házi
do|gozat. tesat. Önátió {eladat é rté kei*se'
gyakariaii pr"oduktumok, pr*jektmunka.
A kol|é gák nagy rÓsze mé g mindig
|eggyakrabban a?. e|őadás es magyarázat
módszeré t a|kalmazza annak e|lent*re, hogy
szinte a|ig van o|yan. aki ne Vett volna ré szt
valarni|ven továbbki ahol a

\)f
U



97 szÉ cHENn 
e G| No Pó.2.3 .17.2017 40022

legmadernebb oktatási módszereket ismerhette
meg^ Á megbeszé |é s é s vita is e|ofordu| né hány
órán' de ez inkább kÖzismereti órákon.
A tanulói kise|őadásokkal is próbá|koáunk már
né hányan. de nagyon gyakran e|őfordu|t' hogy a
tanu|ók nem ké szí tetté k e| a bevá||alt feladatot. A
sok kudarc, a kevé s sikeré lmé ny a tanárt is
frusztrál1a" de azé rt arra törekszunk. hogy ezen
vá|toztassunk'
A kisszámÚ tantestÜletiinkben van azé rt olyan is,
aki a|ka|mazza a kooperatí v oktatási
midszereket, ha nem is minden órán, de havonta
|egalább 2 a|kalomma|'
Az oktatásszervezé $i módok é s munkaformák
közÜl a |egtöbben a frontá|is osztá|ymunkát
a|ka|mezzák, de né met. é s ango|irákon a páros
munka gyakoribb. A csoportos fe|adatmegoldás
inkább a közismereti órákon í ordu| e|o" A szakmai
irákra a tanári magyarázat mel|ett a szemlé |teté s
a jel|emző'
Házi í eladatot egyre ritkábban adunk. mert az
otthoni tanu|ás a tanu|óink legalább 80 9d.ára
nem je|femző. Ha mágis adunk. akkor csak
keveset a tankönyvből' vagy a munkafijzetbó|'
Nálunk azt ke|| elé rni, hogy amit csak lehet, azt az
isko|ában, a tanórákon kell a gyerekke|
eIsajátí ttatni.
Kicsi é s osszetartó tantestületilnk van, az adott
osztá|yban taní tó kollé gák megbeszé lik az
é rintett tanulikka| kapcsolatos eredmé nyeket.
A |eggyakrabban a ié mazáro do|gozatot, a
rÖpdo| g ozatot a|ka|m azzák. a szóbel i í ele|et ritka'
Házi do|gozatot ritkán adnak, mert nagy
százalé kban nem csinálják meg a gyerekek.
A gyakorlati órákon a produktum é rté ke|é se a
leggyakoribb.
Egysé ges e|járás nincs az é rté ke|é sben. azl a
szempontot tartjuk a szemÜnk előtt' hogy a
tanulót mindig Önmagához' kópessé geihez
mé rten é rté ke|jÚk^ é s kÓze|í tünk a s:akmai
vizsgán i|letve az é rettsé gin alkaln,lazandi
é rté kelé shez.
Egy.egy prob|é másabb esetben a szaktanárok
kÖzösen beszé |ik meg az adott ianu|ó
é rdemjegyé t, kÖzÖsen hozzák meg a vé gsó
dÖnté st, hiszen tÖbb *zempontot í igye|embe
vesznek az é rté ke|é sné l"
Az inté zmé nyi mé ré sből az derü| ki' hogy a
tanárok elsosorban a magyarázatot tartják
fontosnak. valamint a szem|é |teté st minden
tanórán' Havi rendszeressé ooe| szí vesen

u-t
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alka|mazzák a tanu|ói kis*lóadásokat,
kiscsopartos feIadatmegold ás*kat'
lnt*rnet*s o|dalon csoportot hoznak |é tre, ahová
tananyagokat. ké peket tö|ten*k fe|' A tanárok
tÖbb mint fele mé g rrindig az irai váziatot. a
jegyzetelé st tartja fontosnak'
Az iskclában neí n műktdtetnek a tan:iri
együttműkodé sre é pÜlci, egysé gesÍ tett *rt*ke|é si
í endszen.

Az é rté ke|é si szokások fe|mé ré sé re ké rdőí ves
vizsgá|atot tervezÜnk.

3.2.A tanárok é rté keIé si szokásai

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi Mezőgazdasági é s
É |e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko|lé gium

Az azonos szakot oktató ko|lé gák megosáva a
feIadatok igyekeznek egysé ges tudásfe|mé rő
|apokat, dolgozatokat összeá|lí tani' Pd
é rté ke|é sné | mindig a kimeneti vizsgák é rvé nyes
százalé kainak megfe|e|ően á||í tják össze a
ponthatárokat é s határozzák meg az
é rdemjegyeket. Az egyÜttm űködé s egyi k Í orm ája
10/1 1. osáá|yban a kisvizsgák i||etve a próba
é rettsé gik, amelyek során a va|ódi vizsgáknak
megfe|e|ő mé rólapokkal i||etve va|ódi
vizsgahe|yzetekke|' vizsgabizottságga|
szembesü|nek a tanu|ók.
Diagnosztizá|ó, formatí v é s szummatí v
é rté ke|é sek egyaránt lé teznek í rásbe|i, szóbeli é s
gyakor|ati feladatok formájában. A vá|asztott
módszer termé szetesen tantárgyspeciÍ ikus,
csoportfüggő é s a|ka|mazkodik a tanu|ik e|té rő
ké pessé geihez.
A fentebb em|í tetteknek megfe|e|ően a kimeneti
vizsgák száza|é kai az ú tmutatók, ezentú | minden
szaktanár saját maga dönt az é rté ke|é si
határairó|, száza|é kairó|.
lgen van' Az álta|ános igazgató he|yettes minden
hónapban í rásban nyi|atkoáatja a szaktanárokat,
hogy megtörté nt-e a havonta szÜksé ges |ega|ább
egy é rdemjegyet eredmé nyező tanári é rté kelé s.
Fé |é vente a nf|atkozat kiegé szü| a té mazárók
meoí ratásával. Ezeket a dolqozatokat a
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munkaközÖssé g vezetők szaktanáronké nt
összegyűjtik.

Bársony |stván Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko||é gium

A tanárok egyÜttműködé sé n a|apu|ó é rté ke|é s
működik inté zmé nyÜnkben' a munkaközössé gek
tagjai rendszeresen é rtekeznek a tanu|ók
munkájáró|, a mego|dandó prob|é mákró|, közeIgő
Í eladatokró|, í gy az é rté kelé s módja is rendszerint
e|őkerÜ|.

A tantestü|et egyÜtt szavazta meg az e-nap|óba
kerü|ő jegyek sÚ|yozását. A szakmai é s
közismereti tárgyakat taní tó tanárok megbeszé |i k
é s igyekszenek egysé gessé  tenni é rté ke|é si
rendszerüket.

A kü|önböző bemeneti mé ré sek eredmé nyei
mindenki számára e|é rhetőek, eredmé nyeik
fe|haszná|hatók. A tanulók munkájának
é rté ke|é se sokfé le módon törté nik. Közismereti
tárgyak eseté n a Ieggyakrabban a|ka|mazott
módok a té mazáro é s röpdo|gozatok, me||ettük
kisebb mé rté kben, de a szóbe|i fe|eletek is
szerephez jutnak.

Szakmai gyakorlatokon, idegen nye|vi órákon'
vagyis aho| kisebb csoportokka| van |ehetősé g
dolgozni ott több lehetősé g Van szóbe|i
számonké ré sre.

A tesztek é s a számí tógé pes fe|adatok
a|ka|mazása hátté rben marad.

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Szóbe|i é rté ke|é s. Azonna|. osztá|yzat.
É rdemjegy. Azonna|, Vagy egy hé ten be|ü|.
Pedagógiai program ban szabá|yozv a'

Bereczki Máté  É |e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgim n ázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

A pedagógusok é rté ke|é si szokásait tapasáa|ati
ú ton, interjú , va|amint ké rdóí v segí tsé gé ve|
mé rtük.

^z inté zmé nyben működik a tanári
egyÜttműködé sre é pÜ|ó é rté ke|é si rendszer. Az
egy munkaközössé gben do|gozó ko||é gák
fé lé venké nt, illetve az é v fo|yamán többször é s
rendszeresen ÖsszeÜ|nek é s megbeszé |ik a
tanulókka| kapcso|atos magatartási é s
é rté ke|é sre vonatkozó ké rdé seket egyaránt. Az
isko|ában je|en vannak a bemeneti mé ré sek, a
szintvizsga, a kis é rettsé gi é s a szakmai fe|mé rő
vizsga a vé gzősökné |. É rté ke|é si rendszerünket
törekszÜnk egysé ges szempontok szerint
kia|akí tani é s fenntartani.
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Inté zmé nyünkben ko||é gáink az a|ábbi é rté ke|é si
módszereket haszná|ják té mazáró do|gozat, a
rtpdo|gozat, szóbeli fe|e|et, házi do|gozat, teszt,
öná||ó fe|adat é rté ke|é se, gyakor|ati
produktumok, projektmunka.

A pedagógusok a|ka|maznak öné rté kelé st é s
egymás munkáját is é rté kelik óra|átogatások
aIkaImáva|.

A munkaközössé gek egysé ges é rté kelé si
rendszert alkalmaznak melynek alapjait,
szabá|yait a Pedagógiai Programunk
szabá|yozza. A digitá|is nap|óban (KRÉ TA)
megje|enik a jegyek sú |yozása. Mindebbő|
|átható' hogy ko||é gáink vá|tozatos módon
é rté ke|nek, s ezek közü| is |eginkább a
röpdo|gozat, té mazári do|gozat é s a szóbe|i
fe|e|etek a |eggyakoribbak. A számí tógé pes
é rté ke|é s a|acsony száza|é kának |egfőbb oka az
i|yen je||egű infrastruktú ra hiánya il|etve az
oktatott szakmák je||ege is szerepet kap itt.

Kisebb mé rté kben, de megje|ennek a tesá
je|legű i||etve gyakor|ati fe|adatok. A szakmai
gyakor|atot oktató pedagógusok az öná|ló
feladatok, a gyakor|ati órák produktumai valamint
a szóbe|i fe|e|etek a|apján é rté ke|ik diákjaikat.

Fodor József E|e|m iszeripari Szakgim názium é s
Szakközé piskoIa

Inté zmé nyÜnk Pedagógiai Programja ad
ú tmutatást minden pedagógus számára az
isko|ai beszámo|tatás, az ismeretek
számonké ré sé nek követe|mé nyeirő| é s form áiró|.
A tanu|ók te|jesí tmé nye||enórzé sé nek he|yi
rendszeré nek é s az otthoni fe|ké szÜ|é shez e|óÍ rt
í rásbeli é s szóbe|i fe|adatok meghatározásának
á|ta|ános szempontjainak kido|gozásáná| a
rendszeressé g, cé ltudatosság é s fo|yamatosság
e|vé t vettük fi gye|embe.
Pz egysé ges szabá|yzó rendszerünk
egyé rte|műen meghatározza az é rté kelé si
a|apelveket, az é rdemjegyek va|amint a fé lé vi é s
az é v vé gi osáá|yzatok kia|akí tásának módját' a
tanu|mányok a|atti vizsgákra vonatkozó kü|ön
szabá|yokat é s a szakmai gyakor|at
eredm é nyessé gé nek krité rium ait.
lsko|ánkban egyaránt fontosnak tartjuk é s
a|ka|mazzuk a bemeneti mé ré seket, a
folyamate|lenőrzé st é s a kimeneti mé ré seket is.
A mé ré sek mindegyike más-más haszonna| jár
é s egyikük funkciTja sem né |kÜlözhető. Szerves
összekapcso|Tdásuk é s rendszerbe foo|a|ásuk.
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Va|amint fo|yamatos működé sük megteremti a
tanu|ii te|jesí tmé nyek figye|emme| kí sé ré sé nek
|ehetősé gé t, a hiányok időbeni é sz|e|é sé t,
korrigá|ását. Lehetővé  teszi a tanári
teljesí tmé nyek eredmé nyessé gé nek a
megí té |é sé t, az isko|ai munka haté konyságának
minősí té sé t'
A bemeneti mé ré sek cé |ja' hogy megá||apí tsuk
az isko|ába é rkező 9' é vfo|yamos tanu|ók
fe|ké szü|tsé gi fokát. Ez egyré szt je|zi az isko|a
további fe|adatait, másré sá jelzé sÜ| szo|gá|hat a
várható te|jesí tmé nyekrő|. Arra is |ehetősé get ad,
hogy összevetve a ké sőbbi mé ré sek
eredmé nyeive| információt kapjunk az isko|a
te|jesí tmé nyé rő|.
A fo|yamate||enőrzé s az isko|ai munka belső
szabá|yozásának döntő eleme. Eredmé nyeké nt
megá||apí tható a napi isko|ai oktatimunka
szintje, megí té |hető a napi aktuá|is tudásszint,
mi|yen teendők á|lnak mé g a neve|ő e|őtt a
kí vánatos tanu|ói te|jesí tmé ny e|é ré sé ig.
A kimeneti mé ré sek |ehetősé get teremtenek az
isko|a é s az egyes tanu|ók eredmé nyeinek az
összeveté sé re az e|őző teljesí tmé nyeikhez,
standardokhoz.

Ga|amb József Mezógazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Az egy osáá|yban taní tó, valamint az egy
munkakÖzössé gben do|gozó ko||é gák
rendszeresen Összeü|nek é s megbeszé |ik a
tanu|ókka| kapcso|atos infórmációkat. Fz
isko|ában megfigye|hető bemeneti mé ré sek, kis
é rettsé gi, szintvizsga egysé ges
követelmé nyeket, é rté ke|é st tesz |ehetóvé . Az
alábbi é rté ke|é si módszereket haszná|ják
inté zmé nyÜnkben a ko||é gák:

A té mazáró do|gozat, a röpdolgozat, szóbe|i
fele|et, házi do|gozat, tesá, öná||ó fe|adat
é rté ke|é se, gyakor|ati produktumok,
projektmunka, mint é rté kelé si forma e|terjedt a
ko||é gák köré ben. Az infokommunikációs
eszközök á|ta|i (on-|ine) é rté kelé si forma
kia|aku|óban Van az inté zmé nyben, de mé g nem
a mindennapi gyakor|at ré sze, |eggyakrabban a
fej|esáé sse|' fe|zárkóáatássa| fog|akozó
ko|lé gák haszná|ják. A pedagógusok
aIka|maznak öné rté ke|é st, társé rté ke|é st,
va|amint csoporté rté ke|é st' A munkaközössé gek
egysé ges é rté kelé st a|ka|maznak. A he|yi
tantervekben megjelenik az é rté ke|é sek
egysé gessé ge. A digitá|is nap|óban a jegyek
sú |vozása meqie|enik, melvet a tantestü|et
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szavazott meg, hogy a kÜlönböző szí nű jegyek
mi|yen sú ||ya| számí tanak be a tanu|ók át|agába.

A felzárkóáatássa|, fejIesáé sse| fog|akozó
ko||é gák |eggyakrabban teszt, Öná||ó fe|adat é s a
számí tógé pes fe|adatokat haszná|ják az
é rté ke|é sre. Kisebb mé rté kben, de megje|enik a
szóbe|i számonké ré s, projektmunka, va|amint a
gyakor|ati fe|adatok. A szakmai e|mé letet é s
gyakor|atot is oktató pedagógusok az Öná||i
fe|adatokat é s a gyakor|ati órák produktumait,
valamint a té mazárő do|gozat, röpdo|gozat,
szóbe|i fe|e|et é s házi do|gozatok a|apján
é rté ke|ik diákja. A gyakor|ati oktatásban az
é rté ke|é s az öná||ó fe|adatok' va|amint a
gyakor|ati produktumok' projektfe|adatok é s
szóbe|i fe|e|et a|apján törté nik. A szakmai
e|mé |eti é rté ke|é s |eginkább az Öná||ó
fe|adatokra, té mazáró do|gozatokra, röpdo|gozat,
szóbe|i fe|adatokbó| tevődik össze. A közismereti
tantárgyakat oktató ko||é gák é rté ke|é se hason|ó
a szakmai e|mé |etet oktató pedagógusoké hoz,
miszerint öná||ó fe|adat, szóbeli fele|et'
röpdo|gozat é s té mazáró do|gozat szo|gá|tatja az
é rté ke|é s a|apjait |eginkább.

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Az inté zmé nyben jel|emzcien matematika é s
egyes szakmai tantárgyak eseté ben működik
tanári egyiittműkÖdé sre é pü|ő é rté ke|é si
rendszer.

É rté tetesl módszerek tekinteté ben vá|tozatos az
isko|ai ké p:

T é mazárő dolgozat (93%)

Röpdolgozat (93%)

Szóbe|ifele|et (80%)

Házi do|gozat (87o/o)

Teszt (93%)

tná||ó fe|adat (100%)

Gyakor|ati órák produktuma (67%)

Projektm unka produktum a (67 oÁ)

Számí tógé pes (on.|ine) fe|adatok (53%)

^z é rté ke|é sekke| kapcso|atban az isko|a
pedagógiai programjában ta|á|ható eljárás
megfoga|mazva' i||. a 2011. é vi CXC. törvé ny
(Nkt.) 54.S szerint.
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A tanári é rté ke|é sre vonatkozó mé ré s, csak
arány|ag ritkán kerül |ebonyo|í tásra.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium Az e||enőrzé s, é rté ke|é s módját az isko|ánk
pedagigiai programJa tartalmazza.
MunkakÖzössé genké nt egysé ges é rté ke|é si
rendszert a|ka|mazunk, a munkaközössé gek
dÖntenek arró| is, hogy me|y é rté ke|é sek bí rnak
nagyobb sú l|yal a fé |é vi, i||etve é v vé gi
osáá|yzatok kiaIakí tásakor.
A pedagógusok a szóbe|i fe|e|eteket,
röpdo|gozatokat, té mazári do|gozatokat,
tesÍ eket, i||etve az öná|ló munkára é pí tő
beadandó fe|adatokat ré szesí tik e|őnyben. A
gyakor|ati oktatás fontos é s hangsÚlyos e|eme a
gyűjtemé nyek e|ké szí té se, a gyakor|ati nap|ó
vezeté se é s határidőre törté nő bemutatása. Az
é rté kelé s tí pusának rögzí té se a digitá|is nap|ó
haszná|atáva| |ehetővé  teszi szü|őnek, diáknak
egyaránt az e|é rhetősé get é s
visszakereshetősé get. A diagnosáikus é rté ke|é s
e|sősorban az é v e|eji felmé ré sek száza|é kos
eredmé nyeiben jelenik meg. A fejIesáő é rté ke|é s
a tananyag fe|do|gozása közben visszaje|zé st ad
a tanulónak a te|jesí tmé nyé ró|, a tanárnak a
munkája eredmé nyessé gé rő|. A szóbe|i é rté kelé s
megerősí ti, kiegé szí ti a nap|óba bekerÜ|ő
jegyeket, gyakori a számonké ré sek eseté ben az
öné rté ke|é s, amikor a tanu|ó reí ektá| saját vagy
társa te|jesí tmé nyé re.
A vé gzősök eseté ben a próba é rettsé gi nyÚjt
|ehetósé get az é rté ke|é s szummatí v formájára,
e|őké szí ti a vé qső meqmé retteté st.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

A pedagógusok szóban i|letve é rdemjegyekke|
é rté ke|nek a Pedagógiai Programban lefektetett
e|veknek megfe|el<í en.

Lipthay Bé |a Mezógazdasági é s E|e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Pedagógus lI fokozatot az oktatási Hivatal
pedagógusminősí té si eljárásán 8 pedagógusunk
é rte e|.

FM Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pző

Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

Mivel az isko|ának nincs máré se a tanÖrán
a|ka|mazott módszereket i|let*en. a szaktanár*k
tané venké nt ké t *lka|*mnral beszám*lóban
kÖtelesek tájé koztatást adni az á|taluk
a|ka|maz*tt módszerekrŐ|. Az otthoni tanulást
házi í e|adatakka|, kise|őadásra felké szu|é sse|,
projektmunkával támogatjuk. Nincs a tanári
együttműk*dé sre é pÚio *tté kelé si rendsz*r' a
Pedagógiai Program e|Óí rásait a|ka|maezuk. A
beszámo|tatás formái- házi dolgozat.
rÖpdo|g*zat. té mazáró do|qozat. proiektrnunka
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é rté kelé se, szóbe|i fe|e|et' Erté keljük az órai
munkát. Próbavizsgákat is szervezünk minden
tané vben a vé gzős tanu|Tknak. Tané v vé gen a
szakgimnáziumban az é ves tananyagbi|
,'kisé rettsé git'' tartunk'

Bár rné lásekke| a tanarán alka|mazott
módszerekei i||etóen nem rende|kezünk'
ismerjük tanáraink oktatói ku|tÚráját. A vezetik
rendszeresen |átogatnak órákat, me|yek*t
megbeszé |é sek é s é rté ke|esek kÖvetnek. Ev
elejé n a munkatervben meghatározzuk az adott
tané vb*n é rté kelé sre kerÜlc pedagógusok
|istáját' me|yre e|sosorban azok a kol|é gák
kerÜ|nek í e|. akiknek tanfe|ügyeleti e||enőrzé se
vagy minosí té se |esz. Az ira|átogatások
tapasztalatait í gy bs tudja é pí teni munkájába'

Bár továbbra is leginkább a frontá|is
osáá|ymunka a je||emző. minden kol|é ga
a|ka|maz az órán páros, csoportos é s egyé ni
munkaí ormát is' Je||emző tevé kenysé gek. tanári
magyarázai. kiseloadás. projektmidszer.
megbeszé lé s' vita. szemlé lt*tás. Tantermeink
projektorral é s kivetí tovel e|látottak, í gy adott a
lehetosé g az |KT esekoztk alkalmazására is.
$okan adnak meg o|yan internetes olda|ak cí mé t,
ame|yek segÍ tik a fe|k*gzü|é si. A tanárok egy
ré sze Facebookcsoporiokat h*z |é tre, ahová
tananyagokat tÖltenek í e| a tanuiáshoz'
Rendszeresen szerveznek tantárgyi
korrepetálásokat. nem csak az iskolában. hanem
a kol|é girimban is. Ezeket n.rinden esetben az
adott tantárgyra ké pesí teti szaktanárok vé gzik.
Az isk*la rend*|kezik é rté kelé si szabályzatta|,
a me|y egyé rte|m Üen rn eshatá|Üzza az é rté kelé si
a|ape|vek*t, az é rdem'iegyek valarnint a fé lé vi é s
az é v vé gi osztályzatok kialakí tásának mid1át, a
tanulmánvok a|atti vizsaákra vonatkozó kü|ön
szabá|yokat é s a
eredmé nyessé gé nek
tanmenetekben

szakmai gyakorlat
krité riumait. A

rögzí tjtik a
minimumkovete|mé nyeket. ami az e|é gsé ges
szinthez szüksé ges. A szabályzat megta|á|hati
az iska|a hon|apján, a tanulik é s szÜ|tjk seámára
egyaránt elé rhetó.
Alka|maz*tt számonké ré si í grmák: tómazáró
do|gozat, rÖpdolgozat, szóbeli fe|e|et, házi
do|gozat' tesá, Önálló feladai é rté ke|é se,
gyakorlati produktumok, projektmunka.
A kollé gák nagy ré sze mé g mindig

rabban az e|őadás ás m



105 sz*cxrr{Yr 
* G I N O P-6. 2. 3 -17 -2017 -00022

midszeré t alka|mazza annak e|lené re. hogy
szinte alig van o|yan, aki ne vett vo|na ré szt
va|amilyen továbbké pzé sen' ahol a
|egmodernebb oktatási midszereket ismerhette
meg. A nregbeszé lé s é s vita is e|óí ordul náhány
órán, de ez inkább kozismereti irákon'
A tanu|ói kise|oadásokka| is pribá1koztunk már
né hányan. de nagyon gyakran *löfordult' hogy a
tanu|ik nem ké szí tetté k e| a bevállalt fe|adatot' A
sok kudarc' a kevé s sikeré lmány a tanárt is
frusztrálja, de azé rt arra tÖrekszilnk. hogy ezen
változtassunk.
A kisszámú  tantestü|etilnkben van azé rt olyan is,
aki alkalmazza a kooperatí v oktatási
midszereket, ha nem is minden irán. de havonta
|ega|ább 2 alkalomma|.
Az oktatásszervezé si módok é s rnunkaformák
kÖzü| a legtöbben a frontá|is osztá|ymunkát
a|kalmauzák' de né met. é s ango|ólákon a páros
munka gyakoilbb' A csoportos feladatmegoldás
inkább a kÓzismeretiórákon fordu| elő. A szakmai
órákra a tanári magyarázat me|lett a szemlé lteté s
a jelIemzó.
Házi feladatot egyre ritkábban adunk, mert az
otthoni tanulás a tanulóink |ega|ább 80 %.ára
nem jel|emző. Ha mé gis adunk. akkor csak
keveset a tankonyvbol, vagy a munkafüzetbó|,
Ná|unk aá ke|l e|é rni' hogy amitcsak lehet' aá az
iskolában, a tanirákon ke|l a gyerekke|
eIsajátí ttatni.
Kicsi é s össze{artó tantestÜ|etÜnk van, az adott
osáá|yban taní ió kol|é gák rnegbeszé lik az
é rintett tanulókka| kapcso|atos eredmé nyeket'
A |eggyakrabban a té mazári dolgozatot' a
röpdolgoz*tot a|ka|mazzák. a szóbe|i fe|elet ritka.
Házi dolgozatot ritkán adnak, mert nagy
száza|é kban nem csiná|ják meg a gyerekek.
A gyakorlati irákon a produkturn é rté ke|é se a
leggyakoribb.
Egysé ges eljárás nincs az é rté ke|é sben, azt a
szempontot tartjuk a szemünk előtt' hogy a
tanu|ót mindig onmagához, ké pessé geihez
mé rten é rté keljük' é s ktzelí tÜnk a szakmai
vizsgán i||etve az é rettságin alka|mazandó
é rté ke|é shez'
Egy.egy prob|é másabb esetben a szaktanárok
kÖzosen beszé |ik meg az adott tanu|i
é rdem,iegyé t. kÖzosen hozzák meg a vé gsó
dönté st, hiszen több szempontot figyelembe
vesznek az é rté kelé sné |.
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Az inté zmé nyi mé ré sből az derijl ki, hogy a
tanárok e|sos*rban a magyarázatot tartják
fontosnak^ val*mint a szem}é |teté st m!nd*n
tanórán. Havi rendszeress*gg*l gzí vesen
a|ka|mazz*k a tanulii kise|öadásokat.
kiscsoportcs feladatm eg*|dásokat'
lnteí nete$ oldalon cscportot hoznak |é tre. ahová
tananyagokat. ké peket tÖ|tenek fe|' A tanárok
tobb mint fe|e mé g mindig az arai vá7|atü|, a
jegyzetelóst tartja í $nto$nak^
Az iskolában nem műkÖdtelnek a tanari
egyuttműkodé sre é pu|ő. egysé gesí tett é rté kelé si
rendszert.

Az é rté ke|é si szokások fe|mé ré sé re ké rdőí ves
vizsgálatot tervezÜnk.

3.3.A tanárok motivációja

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé legyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Ké rdőí ves formában minden tané v vé gé n a
minősé gbiztosí tásé rt feIe|ős koIlé ga összesí ti
é rté ke|i ki a vá|aszokat é s a tané vzárő
é rtekez|eten ismerteti azokat. .Á|ta|ánosságban
e|mondható, hogy a tanárok hosszú  é vekre
visszamenő|eg e|é gedettebbek, mint a tanulók é s
e|é gedet|enebbek, mint a szü|ők. (3'84 körÜ|
mozog.)

A továbbké pzé seken va|ó ré sá vé te|' a
módszertani megú ju|ás' a szabadidő hasznos
e|tö|té sé nek szervezé se a tanu|ók számára
minden pedagógus számára döntő fontosságú . A
versenyfe|ké szí tő fog|a|kozások szervezé se
sikerhez juttathatja a diákot é s a pedagógust
egyaránt.

Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A tanárok motivációját ké rdőí v segí tsé gé ve|
il|etve az öné rté kelé s keretein be|ül á||
módunkban fe|mé rni.

Legtöbb tanárunk fontosnak tartja, saját igé nye is
van rá, hogy ké pezze magát, szakmai|ag
fej|ődjön' a megké rdezettek nagy ré sze |ega|ább
egy továbbké pzé sen ré sá vett az e|mú |t
é vekben.

Sokan tartanak te|zárkőztató oktatást a
qvenqé bben te|iesí tő diákoknak é s mind

*'ffiff [*Y;*'l$ll*,!t!!Eqs?{'Til
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szakmai, mind közismereti tárgyakbó| fo|yik
tehetsé ggondozás, versenyekre va|ó fe|ké szí té s.
A dé |utáni szakköri fog|a|kozásokon a tanu|ók
más terÜ|eten mutatkozó tehetsé gÜket is
megcsi||ogtathatják.

A Szabóky ösztöndí j kieme|i a gyengé bb tanu|ók
fe|zárkóztatását, í gy miné | több szaktanárt
próbá|unk bevonni a fejIeszté sbe, a tanu|ók
igé nyeiszerint.

Mindhárom ké pzé sÜnkön rendszeresen
szerveznek a tanárok szakmai kirándu|ásokat,
gyár|átogatásokat, eme||ett versenyekre is
ké szí tik a tanu|ókat.

A tanárok motivá|hatóbbak, ha jobban ismerik
diákjaikat' í gy kötet|enebb közössé gi, iskoIa
szervezé sé ben zaj|ó programokon adunk teret
annak, hogy jobban megismerhessé k egymást. A
gó|yaavatás, a Bársony-hé t diáknap,
terepszem|e játé kos veté |kedőive| mind
hozzájáru| a kapcso|atok e|mé |yí té sé hez, a közös
munka haté konyabbá té te|é hez.

Bedó Albert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Beszé |geté s. |gazgató. Ujabb motiváció
kigondo|ására. Motivá|nak a tanárok.

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
Mezógazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

A tanári motivációt ké rdóí v segí tsé gé ve| mé rtük.
Az a|ábbi terü|etek a|apján né ztük ezt meg:

o továbbké pzé sen va|ó ré szvé te|
o tart.e fe|zárkőztatást, tehetsé ggondozást
o szervez-e szabadidős Vagy szakmai

programokat
o ré szt vesz-e szakmai versenyekre va|ó

fe|ké szí té sben

Elmondható, hogy pedagógusaink a számukra
e|őí rt köte|ező továbbké pzé seket idóre te|jesí tik.
Ezen tú | a többsé g nehezen beszé |hető rá, hogy
tovább ké pezze magát. Magas óraszámaik miatt
tú |terhe|tek, számukra a
fe|é rté kelődött.

szabadidő

Ugyanakkor az é rte|mes ú j impu|zusokra, a
módszertani é s szakmai megÚj í tásra mindig nagy
szüksé g Van. Korunk ú j generációja, ú j
szem|é |ete, ú jszerű neve|é si problé mákka| ál|í t
bennünket szembe, ame|yek mego|dásához
e|engedhetet|en a tapasáa|atcsere é s a korszerű
neve|é studományi ismeretek e|sajátí tása. Az
isko|a vezeté se ú gy gondo|ja, hogy a minősé gi
m unkavé qzé s fenntartásához e|enqedhetet|enek

szÉ cr*rxvr$
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a továbbké pzé sek. Minderre a jövőben nagyobb
hangsú |yt szeretné nk fordí tani.

Kol|é gáim többsé ge fontos szerepet vá||a| mind a
fe|zárkóztatás é s mind a tehetsé ggondozás
fo|yamataiban, bár eá tobbnyire a tanórák
keretein be|ü| teszik meg.

Szakkörök sajnos je|en|eg nincsenek
inté zmé nyÜnkben, de ennek |egfőbb oka, hogy a
diákokat a dé |utáni időre már szinte te|jesen
|ehetet|en az inté zmé nyben tartan i.

A szabadidős ku|turá|is programok ugyancsak
szeré ny számban je|ennek meg inté zmé nyi
kí nálatunkban, melynek okai a diákok
é rdekte|ensé gé ben é s a tanárok fáradtságában
egyaránt keresendő.

Ko||é gáim harmada 20 - 30 é ve do|gozik a
pá|yán' a testü|et fe|e köze| 20 é ve. Ez egyré sá
szakmai felké szÜ|tsé gükrő| áru|kodik, ami
pozití vum, de másré sá a rutinszerűen vé gzett
több é vtizedes munka utáni kié gé s veszé |yeit is
e|őre vetí ti' Ez ellen szándé kunkban á|| tenni.

Fodor József Ele|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

Tantestü|etlinket az inté zmé ny iránt e|hivatott,
magasan ké pzett, tapaszta|t pedagógusok
alkotják' akik szí vesen vá||a|nak szabadidejÜk
terhé re is olyan fe|adatokat, ame|yek erósí tik az
inté zmé ny kapcso|atrendszeré t, fokozz.ák az
inté zmé ny jó hí rnevé t é s haté konyabbá teszik a
beisko|ázásunkat is.
Pedagigusaink a fe|mé rt igé nyek szerint
Í  e|zárkőzató fo g |alkozást tartanak diákj ai n knak'
ré szt vesznek az AJKszP program
megva|ósí tásában: mentorá|ási feladatot |átnak
e| vagy korrepetá|ást tartanak. A ko||é gák nagy
hangsú |yt fektetnek a tehetsé ggondozásra is'
versenyfe|ké szí tó fog|a|kozásokat vá||alnak. Az
osáá|yfőnökök é s a szaktanárok Ösáonzik
tanu|óikat egyé b' nem szakmai
megmé retteté sekre is. A számta|an szabadidős,
ku|turá|is é s sportprogram megva|ósí tása is a
ko||é gák vá||a|ása'
Az isko|án kí vÜ|i szakmai, egyé b tanu|mányi é s
szabadidős programok jó a|ka|mat teremtenek
arra, hogy a tanár diák kapcso|at fej|ődjön'
va|amint a szakmához kapcsolódó Új do|gokka|
mind tanár, mind diák megismerkedhessen, a
pedagógusaink szí vesen szerveznek tanórán
kí vÜ|i programot diákjainknak. Mindezekke| a
több|et fe|adatokka|, a mindennapi taní tássa| é s
az arra va|ó fe|ké szü|é sse| a tanárok iqencsak

sztcltrilvr$
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|eterheltek. Egyre nehezebb a tanárok
motivációját fenntartani, hiszen a sok munka
e||ené re egyre kevesebb sikeré |mé ny é ri a
ko||é gákat. Ebben nagy segí tsé g a jó isko|ai
k|í ma fenntartása: egymást tudjuk Ieginkább
motivá|ni, igyekszÜnk egymásnak segí teni.
A tanárok motivációját nagymé rté kben
befo|yáso|ja az is, hogy mennyire veszi
figyelembe vé |emé nyé t az isko|a. Inté zmé nylink
vezeté se kü|önösen fontosnak tartja, hogy a
tantestÜ|et e|mondhassa a vé |emé nyé t é s öt|eteik
beé pÜ|jenek az isko|a mindennapi munkájába.
A tanári motivációt mutatja, a továbbké pzé sek i|l.
azon ré sá vevő ko|lé gák száma. Tantestü|etünk
tagjai szí vesen vesznek ré szt e|sősorban
módszertani, i||. szemé |yisé g fej|eszté sse|,
konfliktuskeze|é ssel kapcsolatos
továbbké pzé seken. Legnagyobb arányban saját
igé nye miatt fej|esztik önmagukat, hiszen
fontosnak é zik munkájukat. Az isko|a vezeté se
is kü|önös figye|met fordí t a továbbké pzé si
lehetősé gek kihaszná|ására, ezze| is motivá|va a
kol|é gákat. Lehetősé g szerint hozzájáru| a
továbbké pzé s kö|tsé geihez, i||' biáosí tja a
he|yettesí té st. Mindeá az
Továbbké pzé si Terve röqzí ti.

inté zmé ny

Ga|amb József Mezögazdasági Szakgimnázium
é s SzakkÖzé pisko|a

A pedagógusaink az e|mú lt é vekben több
pá|yázatnak köszönhetően ré sá vehettek
továbbké pzé seken. Az isko|a kü|önös figye|met
fordí t a továbbké pzé si |ehet<í sé gek
kihaszná|ására, ezze| is motivá|va a ko||é gákat a
,,könnyebb' bo|dogu|ás felé  vezető ú ton' Több
ko||é ga 3 vagytÖbb továbbké pzé sen is ré sá vett'
A te|jes tantestü|et ré sá vett a tané v megkezdé se
e|őtt 30 órás é |mé nypedagógia ké pzé sen,
me|ynek cé |1a az vo|t, hogy Új módszereket
tanu|janak a ko|lé gák játé kos' é lmé nya|apú
megköze|í té sben.

Az isko|a vezeté se ú gy gondo|ja' ha egy kol|é ga
motivá|t é s minősé gi munkát szeretne vé gezni,
akkor a továbbké pzé sekre, a fej|ődé sre szüksé g
van.

A motivá|t pedagógus taní tványait is motivá|ja a

jobb eredmé ny e|é ré sé re, ezé rt fe|zárkiztató

fog|akozásokat tart'

Gregus Máté  Mezógazdasági Szakgimnázium
é s SzakkÖzé pisko|a

Tanári motivációt ké rdőí vek segí tsé gé ve|
szoktunk vizsgálni. A motiváció vizsgá|atának az
eredmé nvé t visszacsatoliuk a meofele|ő isko|ai

szÉ cxrnvls
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fórumon, je||emzően munkaközössé gi é s
neve|őtestü|eti megbeszé |é seken'

A fej|ódé sre ösáönzó|eg hat:

Ko||é gáim: 13%

Vezetőim: 13%

Önmagam:67%

Senki sem ösáönoz. 7 o/o

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium A tanári motiváció vizsgá|atára ké rdőí ves
formában törté nik próbá|kozás' A
továbbké pzé seken va|ó ré szvé te| (56%) é s
annak tervezé se (30%) mutatja, hogy a ko||é gák
nagy ré sze fontosnak tartja a módszertani é s
szakmai fej|ődé st. A továbbké pzé seken való
ré szvé te|t az inté zmé ny vezeté se támogatja,
segí ti (anyagi|ag é s a he|yettesí té sekke|
egyaránt), ha továbbké pzé si |ehetősé g adódik'
igyekszÜnk ennek |ehetősé gé t egymássa|
megosáani. Egyre né pszerűbbek az on|ine
továbbké pzé sek a kontaktórás tanfo|yamok
mellett.

A tanu|ók fe|zárkóáatása (69%) é s a
tehetsé ggondozás (78%) szinté n mutatója a
tanári motivációnak. Bár a tanulók é s a
pedagógusok megterhe|é se rendkí vÜ|inek
mondható, a fe|zárkiÁatási igé ny|ő tanu|ik
megkapják a segí tsé get. A versenyfe|ké szí té s is
nagy munka, kü|önÖsen az országos szakmai
versenyek eseté ben, de a siker á|ta|ában nem
marad e|, é s ez ú jabb motivációs forrás a
pedagógusok számára.

Motivá|ó erő, hogy a tanárok mennyire é 'zik a
vé |emé nyÜk fontosságát. A ko||é gák 65%-a Úgy
é zi, hogy vé |emé nyé t megosáhatja é s ré szben
adnak is a vé |emé nyé re' 26%-uk pedig ú gy
gondo|ja, hogy te|jes mé rté kben számí t a
vé |emé nyiik. lnformá|is é s formá|is szinten
e|mondható, hogy jó a kommunikáció az
inté zmé nyÜnkben, köszönhetően annak is' hogy
kis inté zmé ny vagyunk.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|m i
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

A tanári motivációt munkakÖzössé gi
megbeszé |é seken keresztü| vizsgá|ják'

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Kollé gium

)edagógus || fokozatot az oktatási Hivata|
rcdagógusminősí té si e|járásán 8 pedagógusunk
irte el.
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|anáraink motivációját nem mé rjük, a mé ré st a
rojekt során tervezzÜk

FM Ke|et-magyarországi Agrár.szakké pző
Központ, Mezógazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Tanáraink motivációját nem mé rjük, a mé ré st a
projekt során tervezzÜk.

Nem vizsgá|juk a tanári motivációt a jánosha|mi
isko|ában.
Va|am*nn1li tantárgy *ktatásához megí *|e|ő
vé gze|tsé gű szakemberr*| rende|kezzxnk' A
nagy |átszámÚ tantesti":l*tet az inté znrán5l iránt
e|hivaÍ ott, magasan ké pzett, tapasztatt
pedagé gusok alkotják. akik szí vesen vállalnak
szabadid*jük terhé re is o|yan feladatokat,
amely*|t erŐsí tik az ini*amóny
kapcsalatrendszeré t' takazzák az inté zmé ny ji
hÍ rnevé t é s haté kanyabbá teszik a
beisko|ázásunkat is.
A tanárok a mindennapi taní tássa| é s az arra vali
í e|ké sziliessel igencsak |*terheltek" Eme|lett
sokan k*rrepetálnak, szakmai é s kczismereti
versenyekre ké szí tik fe| diákjaikat. Vannak olyan
ko|lé gák, akik dé |utáni szabad idős é s egyé b
kulturális programokat szerveznek a
gyerekeknek. A továbbké pzé sre jelentkező
kollé gákat ae isko|a táí nsgatja cé |jai elé ré sé ben'
Nemcsak a szabad időt biztosí tjuk * ké pzé s
során' hanem a ké peé si k*|tsé gekh*z is
hozzájáruIunk.
TÖbben vá|la|nak lslí CI}án kÍ vÚ| is munkát
jövedelmiik kiegé szí té sé re. ezekre tekintettel
vagyunk. To|etánsan kezeljük a
kisgyermekesekné l a gyerek betegsé gé bő|
adódó hiányzást' Az oktatáshoz szuksé ges
eszkozok é s egyé b fe|té t*|ek a rendeikezé sre
á||nak. ame|y szinté n fontos az eredmé nyessé g
szempontjábó|'
Egyre nehezebb a tanárok motiváciiját is
Í enntartani, hiszen egyre kevesebb sikeré lmé ny
é ri a ko|lé gákat. Egynást tudjuk |eglnkább
motivá|ni, igyekszünk egymásnak segí teni, Ez
nálunk azé rt tud műkÖdni' mert kis tantestület
vagyunk, nehezen |ehet e|titko|ni, ha valakié ppen
vá|ságban van. Szentesen nincsenek mé ré si
eredmé nyek a tanári motiváciira vonatkozian.
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Tag.nté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium'
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A partneri igé ny é s e|é gedettsé gmé ré s kereté ben
ké rdőí ves formában vizsgá|juk, hogy mennyire
e|é gedettek a tanu|ók a pedagógusokkal. |||etve
az inté zmé nyi é rté kelé sben ré szt vevcj
pedagógusok eseté ben szinté n törté nik
ké rdőí ves anonim fe|mé ré s. A visszaje|zé sek
a|apján cé |okat tűzÜnk ki. A diákönkormányzat
közvetí té sé ve| közvet|enÜl is közolhetik a tanu|ók
igé nyeiket, javas|ataikat.

A Mentorhá|ó a|apí tványi kü|sős munkatársa á|ta|
j utnak az osztá|yÍ  őnökök p| usz i nformációkh oz.

A várandós diák|ány eseté ben ameddig
egé szsé gügyi á||apota engedi é s a szándé ka
megvan, akkor tovább fo|ytatja tanu|mányait az
osáá||ya|.
osáá|yfőnöki óra kereté ben a vé dőnö, az
osáá|yfónök é s az isko|aorvos is tájé koáatja a
tanu|ókat, vá|aszo| a ké rdé seikre.
Anyagi eszközeink nincsenek szociá|is
támogatások fo|yósí tására' Fizeté si hátra|é k
eseté n szemé |yre szabottan az igazgató
szemé |yesen dönt é s segí t'

Bársony lstván Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

A tanár-diák kapcso|at minősé gé t ké rdőí v
segí tsé gé ve| mé rjÜk fe|. A fe|mé ré sek a|apján
kiderü|, hogy a tanulók többsé ge elé gedett az
isko|ában fo|yó pedagógiai, neve|ői munkáva|.

Ez köszönhető annak, hogy a |egtöbb tanár
nyitott a gyerekek fe|é , meghal|gatják
prob|é máikat é s egyé nre szabottan igyekeznek
mego|dást ta|á|ni a prob|é máikra.

Hivata|osan a diákok támogatását cé |zó program,
ami je|en|eg is működik az isko|ában az a
Szabóky ösáöndí j' 2o16-2017-es tané vben
vo|tak a Macika ösáöndí jra jogosu|t tanu|ónk is,
az idei é vben sajnos nem vo|t sikeres
pá|yázatunk. Mive| már volt pé |da arra, hogy
diák|ányunk teherbe esett, kieme|t figye|met
fordí tunk a fe|elős csa!ádtervezé sre való
figye|emfe|hí vásra. Az isko|ai vé dőnő tart
előadást a té mában' de bio|óqia óra keretein
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be|Ü| is kieme|t figye|met fordí tanak a
szaktanárok a té ma közös megbeszé |é sé re. Erre
nagy szÜksé g van, hiszen sok tanu|ónknak nincs
kive| megbeszé |nie az i|yen je||egű gondjait, ezé rt
nagyon fontos a biza|mi viszony kia|akí tása
velük' hogy mé g idóben segí tsé get tudjunk
nyÚjtani.

Az eddig e|őfordu|t esetekben az isko|a továbbra
is támogatta a várandós diák|ányok
továbbtanu|ását, de a gyermek megszÜ|eté se
után minden jó szándé k e||ené re sikerte|en vo|t a
tanu|ók visszavezeté se az isko|ába.

A szociá|is problé mákat je|ezzuk a megfe|e|ő
szerv fe|é  é s ve|ük egyÜttműködve törekszÜnk a
prob|é ma mego|dására.

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Beszé |geté sekke|, csoportfogIaIkozásokka|,
közÖssé gé pí tő játé kokka|. Fö|zárkóztatás.

Támogatóan,segí tőké szen járunk e| a várandis
diáklányokka|.Vé dőnői tájé koztatás. Isko|aorvos
á|ta|tartott e|őadás.

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

Az isko|ánkban a tanár.diák kapcso|at jónak
mondható' Erre vonatkozó ké rdőí vÜnk nincs.

A jó kapcso|at tetten é rhető a taní tási órák é s a
tanórák közötti szünetek |é gköré n, é s a
szabadidős programok a|ka|máva|.
(sportrendezvé nyek, ku|turá|is programok,
kirándu|ások' versenyek stb.)

Ezek a|ka|máva| más tí pusú  kapcso|idások
jönnek |é tre, me|yek a mindennapos munkát is
segí thetik. (A tanulók i|yen he|yzetekben
könnyebben meg tudják beszé |ni prob|é máikat az
óket taní tó pedagógusokkal.)

Tanu|ókat segí tő programjaink között szerepe|, a
Szabóky Ado|f é s a Macika ösztöndí jprogramok,
valamint az isko|a A|apí tványának tanulmányi
Ösáöndí ja.

A pedagógusokon é s a vezetősé gen tú | az isko|ai
vé dónői is mindig nyitottak a tanu|ók irányába,
szí vesen é s ké szsé gesen á||nak a
rendeIkezé sükre.

Az igazgatői iroda ajtaja mindig nyitva á||,
szí vesen Veszem, amikor prob|é máikka|
keresnek meg a tanu|ók.

Korai gyermekvál|a|ást mege|őző programok
szervezé sé t, meqtartását vé dőnőink az
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osáályfőnöki órák kereté ben fo|yamatosan
vé gzik.

A tanu|ókat é rintő szociá|is prob|é mákat, azok
sú lyátó| fÜggően he|yi szinten, szüksé g eseté n
szakem berek bevonásáva| keze|jük.

Fodor József E|e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

A tanár-diák kapcso|at minősé ge egy kis
|é tszámú  isko|ában elé g könnyen tetten é rhető.
Ná|unk a hangu|at szinte ,,családias'', figye|Ünk a
gyerekekre, sokat beszé |getnek a kol|é gák a
diákokka| a szÜnetekben is. Jelmondatunk,
mindenki jó va|amiben. Elsősorban az
osáá|yfőnökök törekszenek arra, hogy miné |
jobban megismerjé k diákjaikat é s, hogy miné |
jobb osáá|yközossé get aIakí tsanak ki. Sok
tanórán kí vÜ|i programot szerveznek, me|yeket a
kapcso|at fej|esáé sé re is fe|haszná|nak. Egy -
egy isko|ai műsornak a megszervezé se is jó
a|ka|om, hogy összekovácso|ja az osáá|yokat é s
erősí tse a kapcso|atot a pedagógusokka|.
Sajnos a tanu|óink egyre nehezebben vonhatók
be bármi|yen iskolai programba. IgyekszÜnk
hagyományos rendezvé nyeinket é vrő|-é vre
megtartani, ezze| is szorosabban kötni az isko|át
a diákjaihoz.
Kieme|ten jó| é rté ke|hető a tanár-diák kapcsolat
az Arany János Ko||é giumi-Szakközé pisko|ai
Programban ré szt vevó tanu|ók eseté ben. A
tanu|ók a prob|é máikat meg tudják beszé |ni az
őket taní tó pedagógusokkal é s a mentorukka|.
A diákok kapcso|ata az isko|a vezetősé gé ve| is
j(,, a vezetősé g tagjai mindig a tanu|ók
rende|kezé sé re á||nak a prob|é mák
mego|dásában. A diák-diák é s a tanár-diák
konfliktusokat eredmé nyesen keze|jük, a
megbeszé |é s é s közvetí té s módszeré t
a|ka|mazva. Fontos, hogy a diákok biza|omma|
fordu|nak hozzánk, mert tudják' hogy fog|a|kozni
fogunk a fe|merÜ|ő prob|é máva|.
A gyermekvé de|mi fe|adatokat pedagógiai
asszisáens |átja e| nagy empátiáva|, megé rté sse|
é s megoldási javas|atta| van a hozzáfordu|ók
fe|é . E|sősorban ó tartja a kapcso|atot a kÜlső
szakmai szervezetekke| is, szÜksé g eseté n
javaslatot tesz a kapcso|atfe|vé te|re a terü|eti|eg
i||eté kes gyermekjó|é ti szolgá|atokka|, az
önkormányzatokka|' A nehé z otthoni
körü|mé nyek között é ló tanu|ók eseté n
támooatiuk a tanu|ók ko|lé qiumi e|he|vezé sé t.
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Az isko|ai vé dőnő is mindig nyitott a tanu|ókka|
kapcso|atos ké rdé sekben. Gyakran szervez
feIvi|ágosí tó
inté zm é nylátogatásokat,

programokat,
prevenciós

e|őadásokat.
Te|jes körű egé szsé gfej|esáé si é s
egé szsé gneve|é si programunkat, me|yben az
egé sz neve|őtestü|et ré szt Vesz Pedagógiai
Program unk ré sz|etesen taÍ ta|mazza'
A tanu|ók megsegí té sé nek nincs dokumentá|t
inté zmé nyi rendszere, de egyé ni|eg igyekszÜnk
segí teni. Bevonjuk az isko|ai a|apí tványunkat,
ame|y kor|átozott mé rté kben ugyan, de pé nzÜgyi
segí tsé get tud nyú jtani'
A tanu|ók anyagi támogatására i||. ösáönzé sé re
szo|gá| a Szabóky ösáöndí j' i||. a
tanu|ószeződé s |ehetősé ge.
A tanár-diák kapcso|at minősé gé rti| visszaje|zé st
a minden tané vben e|vé gzett igé ny- é s
e|é gedettsé g ré vé n kapunk. A diákok é s a szÜ|ők
nagyobb ré sze meg van e|é gedve pedagógusok
munkájáva|.
Tanu|óink az e|é gedettsé gi mé ré sekben je|zik,
hogy kieme|ten e|é gedettek az osáá|yfőnök
kÖzössé gé pí tő munkájáva|, a tanárok
felké szÜ|tsé gé ve|' jó| é rzik magukat az isko|ában.

Galamb József Mezógazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Az iskolánkban a tanár-diák kapcso|at jó|
mé rhető a mentorá|ási tevé kenysé gek
a|ka|máva|. Tanu|ómentő programjaink kozött
szerepe| a Szabóky ösáÖndí j' a Macika
ösáöndí j' va|amint az isko|a a|apí tványának
tanulmányi ösáöndí ja.

A tanulók a problé máikat meg tudják beszé |ni az
őket taní tó pedagógusokka|. Az isko|ai vé dőnő,
gyermekvé de|mi fe|e|ós mindig nyitott a
tanu|ókkal kapcso|atos ké rdé sekben. A korai
gyermekvá||a|ást mege|őző programké nt az
isko|ában nőgyógyász segí tsé gé veI e|őadást
szervezÜnk, va|amint a szociá|is terü|eten
dolgozó pedagógusok is fog|a|koznak a té máva|.

A szociá|is prob|é mákat je|ezzÜk a inegfe|e|ő
szerv fe|é  é s közosen próbá|juk megoldani. Az
isko|ának egy alapí tvánnya| van kapcso|ata, akik
rendszeresen pé ksütemé nyt é s ruha
adományokat biáosÍ tanak azoknak a diákoknak,
kik erre rászoru|nak'

A tanár diák kapcso|atról e|mondható, hogy a
diákok naqvobb ré sze meq van e|é qedve
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pedagigusok munkájáva|. A kapcso|at
mintí sé gé t mutatja, hogy az osztá|yfőnökök
törekszenek arra, hogy miné | jobban
megismerjé k diákjaikat é s' hogy miné | jobb
osáá|yközössé get a|akí tsanak ki. A kapcso|at
fej|esáé sé re haszná|ják az osáá|yok a
közössé gi programokat. Egy - egy isko|ai
műsornak a megszervezé se' mega|kotása
összekovácso\a az osztályokat é s erősí ti a
kapcso|atot a pedagógusokka|.

Gregus Máté  Mezógazdasági Szakgimnázium
é s SzakkÖzé pisko|a

A tanár-diák kapcso|at minősé gé t ké rdőí vek
segí tsé gé ve| vizsgá|juk.

A pedagógusok munkájáva| a tanu|ók 88%-a
e|é gedett' Je||emzó, hogy a tanu|ók ú gy |átják'
hogy a ko|lé gák nem egyszerŰen ,,|eadják'' a
tananyagot az órákon, hanem mé |yebb
megé rté sre törekszenek.

A tanár-diák kapcso|atok minősé gé nek a
fej|esáé se az isko|ai köte|ező é s szabadidős
e|fog|a|tságok kereté ben törté nik. Az
osáá|yfónökök törekszenek miné l több isko|án
kí vü|i közössé gi é s ku|turá|is programokat
szervezni (a tanu|ók 81o/o-a eá vá|aszo|ta).

Tanulómentő volt az Útrava|ó. amiben reszt
VettÜnk.

A terhes diák|ány eseté ben az isko|a a
tudomására jutott információk á|apján a té nyek
fe|tárását kÖvetően segí tő, empatikus módon á||
a gyermekvál|a|áshoz' Termé szetesen a szÜ|ők,
családsegí tő bevonását követően.

A korai gyermekvá||a|ás egyá|ta|án nem je||emző
az isko|ára, mege|őző programokat az isko|ai
vé dőnői szo|gá|at biztosí t.

Szociá|is prob|é mák eseté ben az isko|ának nincs
dokumentá|t e|járásrendje. Általában hivata|os
megkeresé s után tudunk tanu|ói je||emzé st
ké szí teni az isko|ában tapasÍ a|takró|. Egyé b
|átható szociá|is prob|é más esetekben az isko|a
megpróbá| segÍ tsé get nyujtani.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium A mindennapi munkán tú | az isko|ai
rendezvé nyek é s a kÜ|ön szervezé sű esemé nyek
je|entenek a|ka|mat a tanár.diák kapcso|at
fejleszté sé re' A tantestü|et 50%-a vesz ré sá
ezek szervezé sé ben. Fokozott szerepe Van
ebben az osáá|yfőnökoknek. Ennek is
eredmé nye, hogy a tanu|ók több, mint 90%-a
oondolia ú qv. hoqv az osáá|vfónök ió| ismeri. Az
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erdé szavató, a Kiss Ferenc-nap, a diáknap, a
tanuImányi é s egyé b kirándu|ások közelebb
hozzák egymáshoz a tanárokat é s a diákokat. A
tanu|ók 77o/o-a a diákönkormán1zat, a
diákközgyű|é s jó| betö|tik a szerepüket. A tanu|ók
többsé ge e|é gedett a pedagógusok munkájáva|.
A diákok biza|omma| fordu|hatnak a tanáraikhoz,
de az isko|apszichológus segí tsé ge hasznos
lenne.

A kapcso|at erősí té sé hez járu|hozzá az Útrava|ó
Út az é rettsé gihez program, aho| a mentor é s a
mentorált diák kerÜ|het közelebb egymáshoz.

A korai gyermekvá||a|ás nem je|ent eddig meg az
inté zmé nyben, tanu|óink 90o/o-a fiú ' ez a
prob|é ma nem je||emző.

A szociá|is támogatást az isko|áva|
együttműködő Kiss Ferenc A|apí tvány az
Erdé szeti oktatásé rt tud nyÚjtani ösztöndí j
formájában. Fé |é vente |ehet az ösáöndí jigé nyt
benyú jtani é s havi ösáöndí j formájában |ehet
megkapni.

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s Szakközé piskola

Beszé |geté sekke|, csoportfog|a|kozásokka|,
közössé gé pí tő játé kokkal. Fö|zárkóáatás,
kiscsoportos é s egyé ni fog|a|kozások kereté ben
fej|esáik a tanár- diák kapcso|atot.

Támogatóan, segÍ tőké szen á||unk a várandós
diákokhoz megadjuk minden esetben a vé dőnői
tájé koáatást. |skolaorvos á|ta| tartott e|őadás é s
osáá|yfőnöki beszé |geté s törté nik a fe|merü|ő
szociá|is prob|é mákró|.

Lipthay Bé |a Mez<í gazdasági é s E|e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A viszony|ag kis |é tszám miatt az isko|a |é gköre
csa|ádias, aho| szinte mindenki ismer mindenkit.
Ebbő| következően oda tudunk figye|ni a
tanu|ikra, egy ké t kivé te|tő| e|tekintve a tanár-
diák kapcso|at kifeiezetten iónak é rté ke|hetó.

FM Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pzó

Központ, Mezógazdasági Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A tanár.diák kapcso|at minősé gé re vonatkozóan
nenr fo|ytatunk mé ré seket, de fontosnak tartjuk a
fejlesáé sé t: tanórán kí vÜ|i programokka|, egyé ni
e|beszé |geté sse|, tehetsé gg0ndozással,
fejleszté sse|, egyé ni t*rődé sse|,
osztálykirándulásokkal, kötet|en egyÜtt|é tekkel'
Nincsenek kü|Ön tanu|ómentő programok,
egyé ni|eg próbá|unk a veszé |yeztetett tanu|óknak
segí teni' Vannak fe|vi|ágosí tó előadások
(vé dőnő) a korai gyermekvá||a|ás mege|őzé sé re'
biológia irán é s osztály{ónoki órán is
fooIaIkozunk a ké rdé ssel^
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A tanu|ók megsegí té sé nek nincs dokumentált
inté zmé nyi rendszere' de egyé nileg igyekszÜnk
segí teni. Bevonjuk az isko|ai alapí tványunkat.
amely pé nzÜgyi segí tsé get tud nyú jtani (p|.
é tkezé s' Öltöny. ruha, ösztöndí j' utazáshoz
hozzájáru|ás stb). Ruhagyűjté st,
é |e|miszergyűjté st szervezÜnk. Az osztályfőnök
e|viszi a rászoruló csa|ádnak.
lsko|ánkban nagyon jó a kapcso|at a tanárok é s
diákok kÖzött. A gyer*kek mindig segí tőkászek.
bármily*n iskolai pragramba bevonhaióak'
Nagyon komo|y szerepet vállalnak azcknak a
hagyonányos rendezvé nyeknek a
|ebony*iitásában, ame|yek ávente
megismé t|ődnek' A kapcso|at az iskola
vezetősé gé ve| kiemelterr ji AZ igazgatinő é s
he|yettesek mindig a tanu|ik rendelk*:é sé re
ál|nak a problé mák negcldásában' Elsosorban a
szigorú an é s kÖveikezetesen szeretni elvet
valljuk. A tanár.diák konf|iktusokat
er*dmé nyesen kezeljÜk' a megbeszé lé s é s
kÖzvetí té s midszeré t alkalmazva. Fontos, hogy a
diákok bizalomma| {ordu|nak hozzánk' mert
tudják' hogy fogIalkozni í ogunk a í elnrerülo
problé máva|.
Az osziályfonökÖk sok tanórán kí vÜ|i programot
szerveznek, melyeknek nemcsak az
osztálykozÖssé g fej|őd*se a hozadé ka, nanem
egymás jobb megismeráse, megé rté se is' A
gyermekvé de|mi í eladatokat nagy empátiávaI
rende|kezi kol|é ganti látja el, aki szinté n
megé rté sse| é s mego|dási javas|atta| van a
hozzáfordulik fe|é ,
Tanu|óink az e|é gedettsé gi mé ré sekben jelzik'
hogy kieme|ten e|é gedettek az osáályfŐnÖk
kÖzössé gé pí to munkájáva|, a tanárok
í e|ké szÜltsé gé vel' jól é r:ik magukat az isko|ában'
Az lfjú ság az erdőé rt alapí tvány a rászoru|ó
gyermekek ko||é giumi é tkezesánek
finanszí rozásához járul hozzá.
$zociális problé mák *seté n az isko}a v*zeté se
felveszi a kapcso|atot a terü|etiIeg i||eté kes
gyermekji|é ti szo|gálatokka|. az
önkormányzatokkal. A nehé z otihoni
körÜ|mé nyek eseté n soron kí vül biztosí tunk
kollé giumi elheIyezé si'
A korai gyermekvállalás prob|é mája nem je|enik
meg az isko|ában'
A tanár-diák kapcsolat minisé ge egy kis
|é tszámú  iskolában elé g könnyen tetten é rhető.
Nálunk a szinte '.csa|ádias''. Í iqvelünk a
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gyerekekre, sokat beszé |getnek a kol|é gák a
diákokka| a szijnetekben is, kozÖs programokat
szerveznek {osztá|ykirándu|ás, tÚrák.
sportversenyek}' Ezé rt a gyerekek hálásak' hisz
a |egtÓbbjÚk asak annyi figye|met kap' ami itt az
iskolában é ri' A: ú travalo ösáÖndí j prÖgram. á
fe|zárkiztató fog|a|kozások' a $zakké pzé si
Hí dprogram' a szoros kapcso|at a gyermekjó|óti
szo|gálattal' a rendŐrsé ggel, a vé dőnővel mind a
tanulirnentő program ré szé t ké pezik,
$ajnos a romá származású  |ányokná| a korai
gyerrnekvá||alás e|é g gyakori. Az o esetÜkben
|ehetósé get biztositunk, hcgy magántanu|óké nt
fo|$assák ianulmányaikat, amennyiben a
gyámhatóság ás a gyermekji|é ti szolgálat is
hozzájáru|. A korai gyermekvá||alá*t
mege|őzendő rendszeresen tart a vé donő
e|tÍ adást az isko|ában' de ez mind kevé snek
bizonyu|' hiszen á roma kultú ra, a csa|ádi hátté r
ebben nem támogatja az isko|át. A fe|meru|ó
szociális prob|é mákra igyekszÜnk egyediIeg
megoldást ta|á|ni. de ha kel|. bevonjuk a
megí e|e|ö támogató szerYezetet is'
A tanár-diák kapcsolat mé ré sé re rendelkezitnk
iskolai ké rdóí wel' A ké rdoí vek kié rté kelé se után
az eredmé nyeket fe|haszná|juk a mindennapi
munkánk során. Ji alkalr'nak a kapcso|atok
minősé gé nek javí tására a kÓzÖs isko|ai
rendezvé nyek, versenyek.
Fej|esátÍ  é s fe|zárkóztató foglakozásokat
rendszeresen szervezijnk a segí tsé gre szoru|i
diákok számára'
Ha egy diáklány gyermeket vár, az osáá|yfőntk
te|jes diszkré cióval próbá| segí teni. Amennyiben
a terhessé ge megengedi az óralátogatást' járhat
isko|ába, i||etve segí tÜnk a gyakor|atai
megszervezé sé ben. A neki kedvezó elbánásban
ré szesÜ|, termé szetesen jogszabá|yi keretek
kÖzött'
A TÁMOP pá|yázat kereté ben volt Családi é |etre
nevelé s programunk, amit nagyon szerettek a
gyerekek' A Csa|ádsegí tö Központ
csa|ádterapeutája tartotta. Az osáályfőnöki
órákon is beszé |getnek a té máró|. A szociális
prob|é mák kezelé sé re a hivatalos eljárás rendet
tariiuk be.

\/) (
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Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi Mezőgazdaság i é s
É |e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Az isko|a anyagi támogatást nem tud adni a
pedagógusok továbbké pzé sé hez' il|.
továbbtanu|ásához, de órarendi igé nyeiket é s
helyettesí té sÜket mego|dja. A továbbké pzé si
|ehetősé gekrő| mind e|ektronikusan, mind a
fa|iú jságon, mind szóban tájé koáatja a
vezetősé g a kol|é gákat. Vizsgáztatói é s
vizsgaelntki működé sÜket támogatja.
A tantermek korszerű, műkÖdő informatikai
eszközökke| va|ó e||átottsága hiányos, nem
minden esetben mego|dott. A rende|kezé sre
eszkÖzök a rendszeres, fokozott igé nybevé te|
miatt e|haszná|ódtak cseré 'jük szüksé ges.
Nem á|| rendelkezé sre kortárs segí tő csoport.
Nem működik szuperví zió.

Bársony lstván Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

A vezetősé g támogatja a tanárok szakmai
fej|ődé sé t' rendszeresen tájé koáat a
|ehetősé gekrő|, továbbtanulási é s továbbké pzé si
|ehetősé gekrő|.

A pedagógusok rendszeres tájé koáatást kapnak
arri|, mi szÜksé ges mé g a 120 Trás köte|ezó
ké pzé sük te|jesí té sé hez, é rtesí té st kapnak az
aktuá|is szakmai, pedagógiai, módszertani
továbbké pzé sekról.

P.a. oktatáshoz né |kü|özhetet|en eszközök
rendeIkezé sre á||nak, tanárok eszközigé nyeit
fo|yamatosan felmé rjÜk' A főbb problé ma nem az
eszközök hiányáva|, hanem azok minősé gé ve|
van. Sok eszköz ré gi' elavu|t, használatuk
nehé zsé gekbe Ütközik. Nem á|| a tanárok
rende|kezé sé re megfe|e|ő mennyisé gű é s
minősé gű számí tógé p, pedig pé ldáu| az e-nap|ó
rendszeres vezeté sé hez ez már napi szinten
né |kÜ|özhetetlen. A tanmú ihelyné | é s a
vadászházná| nincs szé |essávú  internet. A
szem|é |tető eszközök többsé ge aví tt, hiányos,
rongá|t.

Nincsenek a pedagógusok munkáját segí tő
kortárs csoportok, nem á|l rendelkezé sükre
szuperví zió.

Bedő Albert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é qium

ts'lsosorban erKo|cs||eg' oracsere|( lehetÖsegeneK
a biáosí tásáva|. Saiát tanu|ók számára civil

} ] í<L
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szervezetek á|ta| biztosí tott programokon
keresztÜ| biztosí tunk támogatást.

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

Az inté zmé ny jövője a jó| ké pzett'.megú ju|ni ké sz
é s ké pes munkaerőn mú |ik. Eppen ezé rt a
vezeté s szí vesen támogatja az erre ké sz
ko||é gákat. Megha||gatjuk é s támogatjuk egyé ni
e|ké pze|é seiket is, de a straté giai szempontból
fontosnak gondo|t irányokban is támogatjuk a
továbbké pzé sÜket. E támogatás je|en esetben
sajnos nem anyagi termé szetű, de minden más
eszkÖzze| (órarend, fé nymáso|ás stb.) segí tjük
óket.

Minden é vben ké szí tÜnk beisko|ázási tervet.
me|yben a ko||é gák ké rhetik a ké pzé seik
támogatását'

Je|en esetben minden ko||é ga rendelkezik a
szÜksé ges é s kötelező 120 órás ké pzé sse|'

Az oktatáshoz szüksé ges a|apvető eszközök
ugyan a rende|kezé sünkre á||nak, me|yekkel
termé szetesen e| tudjuk |átni a fe|adatainkat, de
ezek ál|apota, korszerűsé ge sok esetben
megké rdője|ezhető. (gé ppark'
termesáőberendezé sek, |KT eszközök stb.) A
digitá|is í rástudás megva|ósí tásához a
biztonságos, szé |essávú  internetre é s megfe|e|ó
számÚ é s minősé gű eszközökre fo|yamatosan
szÜksé gÜnk van.

A szuperví zió cé lja a szakmai kompetencia
növe|é se, a kooperáció é s a haté konyság
fej|esáé se' A szuperví ziós Ü|é sek
a|ka|omszerűen (de nem e|őí rt ütemterv szerint)
vagy csoportos' Vagy team, Vagy egyé ni
formában törté nnek.

A futó projektek kisé ré se rendszeres, eset|eges
krí zis esté n azonna|i beavatkozás törté nik.

A kortárs segí tők munkáját a|ka|omszerűen, de
igé nybe vesszÜk. oket saját tanu|iink kÖzül
vá|asájuk ki, majd szakemberek bevonásáva|
ké pzé sben ré szesü|nek. Munkájukat
fo|yamatosan Í igyelemme| kí sé rjük. Speciá|is
estekben (p|. kábí tószer e||enes neve|é s során)
kü|sős segí tőket is bevonunk. (drog prevenciós
központ munkatársai).

Fodor József E|e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

Az isko|a |ehetősé geihez mé rten támogatja a
tanárok egyé ni fej|tÍ dé si |eké pze|é seit. Biáosí tja
a továbbké pzé sek idejé re a he|yettesí té st,
anvaqi|aq is támoqatia a ko||é qát. Akkreditá|t
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ké pzé seken va|ó ré szvé te|t is finanszí rozunk,
e|scisorban pá|yázati forrásbó|. pa e|mú |t
é vekben számta|an |ehetősé g vo|t i|yen
ké pzé seken való ré szvé te|re. A továbbké pzé sek
támogatását az inté zmé ny Továbbké pzé si Terve
rögzí ti.
Az inté zmé ny vezeté se fontosnak tartja az
eredmé nyes oktatási tevé kenysé g támogatását,
minden lehetsé ges eszközze| segí ti a kol|é gák
módszertani fej|ődé sé t' i||. az oktatáshoz
szÜksé ges eszközöket biztosí tani. Ez utóbbihoz
a pé nzügyi keretek viszony|ag szűkösek' a
pá|yázati források kihaszná|ása ad módot.
Az oktatáshoz szÜksé ges a|apvető eszkÖzok
biztosí tottak. A tantermek többsé ge
számí tógé ppe| é s projektorra| fe|szere|t, de
digitá|is oktatás minösé gi megva|ósí tásához
biztonságos, szé |essávú  internetre é s
korszerűbb eszközökre |enne szÜksé günk.
Eszközeink eszmei e|avu|ása nagyon gyors'
pót|ásuk nem mego|dott. Sok számí tógé pÜnk ,t0

é v körÜ|i.
A ko||é gáink közü| többeknek biáosí tunk
e gyé  ne n ké nt la ptopot, pá|y ázati forrás bó|. Adott
a nyomtatási, fé nymáso|ási |ehett1sé g, eá nem
kor|átozzuk'
A gyakor|ati oktatáshoz az eszközok az SZVK-
nak megfele|ően biztosí tottak, de ezen
technikánk egy ré sze szinté n elavu|t,
megú j í tásra, fej|esáé sre szoru|.
A tanári szakmai kompetencia növelé sé re
továbbké pzé si Iehetősé g, esetmegbeszé |é sek,
szaktanári egyÜttműködé s, kü|ső e|őadó
meghí vása, szaktanácsadói segí tsé g á||
rendeIkezé sre.
Inté zmé nyünkben mé g nem a|ka|mazzuk a
kortárssegí tők bevonását, de a jövőben
iqvekszÜnk ezt beé pí teni a munkánkba'

Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnazium
é s Szakközé pisko|a

Minden é vben ké szí tünk beisko|ázási tervet'
me|yben a ko||é gák ké rhetik a ké pzé seik
támogatását. A pedagógiai' módszertani é s
egyé b továbbké pzé sek rendszeresek. A
pá|yázatoknak köszönhetően mindenki
rende|kezik a köte|ező 120 órás ké pzé s
eIvé gzé sé ve|.

Az oktatáshoz szüksé ges a|apvető eszközök a
rende|kezé sünkre ál|nak' Termé szetesen mindig
|ehet többet igé nye|ni, de ezekke| is e|tudjuk |átni
a feladatainkat.

szÉ crrenY|t
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A futó projektek kisé ré se rendszeres, eset|eges
krí zis esté n azonna|i beavatkozás törté nik.

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Az isko|avezeté s te|jes mé rté kben támogatja a
tanárok egyé ni fejlődé si e|ké pze|é seit,
amennyiben ezek az isko|a fej|tidé si
perspektí vájába bei||eszthető.

A tanárok munkájához a szÜksé ges eszközök
rende|kezé sre á|lnak (megké rdezettek 93%-a
szerint).

Szuperví zióké nt a szaktárgyak gondozásában a
szaktanácsadók segí tsé gé t tudom em|í teni.

A tanu|ókat támogati kortárs segí tók nem
je||emzők az inté zmé nyünkre'

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium Pz' isko|avezeté s maximá|isan támogatja a
tanárokat a fej|ődé si törekvé seiben, hiszen az
oktatás-neve|é s haté konysága nagyban fÜgg
ettő|' A tanárok közel 90%-a gondolja ú gy' hogy
van lehetősé ge ú jat tanu|ni, fej|ődni' é s ehhez
ösáönzé st, támogatást is kapnak. A PoK álta|
szervezett szaktanácsadások' szakmai
programok, továbbké pzé si lehetősé gek
mindenkinek a rende|kezé sé re á||nak, az é ves
tervben figye|embe vesszÜk az egyé ni igé nyeket.
A munkaközössé g-vezetők é s az inté zmé ny
vezeté se óra|átogatásokka|, konzu|tációs
|ehetősé gekke| biáosí tják, hogy mindenki
megkapja a visszacsato|ást a munkájáva|
kapcsolatban.

Az oktatáshoz szüksé ges eszközök többnyire
rende|kezé sÜkre á||nak. 8 teremben van
interaktí v tábIa' projektorokkaI felszereIt termeink
is vannak, de az internet sávszé |essé ge é s a
számí tástechnikai gé ppark fe|ú jí tásra szoru|,
e|öregedett, időnké nt megnehezí ti a haté kony
munkavé gzé st. A tangazdaságban |é vő
eszközpark karbantartása hason|ó okokbó| sok
pé nzt emé sá fe|, ú j eszközök beszezé sé re
|enne igé ny.

Kortárssegí tő csoport je|en|eg nem működik az
isko|ánkban.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé de| m i
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

Az isko|avezeté s te|jes mé rté kben, he|yettesí té s
é s óracseré k |ehetósé gé nek a biáosí tásáva|
támogatja a pedagógusokat. Az oktatáshoz
szüksé ges fe|szere|é sek e|fogadható mé rté kben
rende|kezé sre á||nak. A fej|esáé s fo|yamatos.

szÉ cHEt{Y|$
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Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

|ovábbké pzé seken a ko|lé gák nem szí vesen
lesznek ré sz, ugyanis vo|t idószak, amikor ezen a
é ren komoly tú |terhe|é st kaptak.
V IKT eszközök napraké sz haszná|atának
liáosí tása a Í ő fe|adatunk, amit egyre
tehezebben tudunk meova|ósí tani.

FM Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pző

Központ, Mezógazdasági Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Az iskala |ehetősé geihez mé rten támogatja a
tanárok egyé ni fejtód*si leké pze|é seit^ Biztositja
a továbbké pzé sek idejé re a helyettesí t*st,
anyagi|ag is támogatja a ko|lágát. Áz okt*tásh*z
az iskolai kt|tsé gveté s fiiggv*nyé ben igyekszÜnk
az esekozöket biztosí tani, de n*m mindent
tudunk beszerezni.
Hetente egy alkalommal a kÓzismereti é s aa
osztáiyfőnÖki munkakszo**é s tagjai az
isko|avez*té ssel *gyutt egyeztetnek az
aktuaIitásokro|, prob|é rnákró|' vált*zásokró|' A
sz*kmai k*mpeten*ia növe|é sé re továbbké pzé si
|ehetősé g, esetmegbeszá|é sek, seaktanári
egyÜttmÚikÖdé s, kü|ső e|őadó meghí vása.
szaktanácsadói segí tsé g á|l rendelkez*sr*.
|sko|ánk bevonásra keru|t egy városi pá|yázatba,
ahol kartárs segí tck ké pzáse is iortgnt. igv
vannak kortárs segí tei tanulóink, akik járnak az
osztá|yokba, tartanak csoportf*gIalkozásokat,
i||etve egyé nileg fcgIa|koznak tanuIikka|.
Az iskrla a pedagigu**k r:**k*jáÍ  sxám*s;
ter,":l*Í *n igy*kseik *egí teni. tán,:satní ' A
b*isko|ázási tervba b*ker'il *:int* v;:iame*nyi,
*gyet*mi kieg*szí t*' má$ÜddiplÜmá$ Vágy
*aakvizsgára Í *iké *zí t# k*pe**r* j*|**tkaeÓ, .{
Í anuimány*k a|ait segitjiik * ka}i*g*kat *
rendeikgz*sre á}l* *zekmai *nyxg*kka|' á
viz*gisr* bizl*sitji;k a *zabad id*t.
Akkreditátt k*pzé sek*n vai* rá*:vé teit is
{inanszí r*aljnk. *ig*gorban pa!yázati Í *ryág**i'
Ax *lmu|t *v*kb*n sa*imtalan i*h*tasé g v*lt ily*n
ké pe***k*n v*l* ré geveieire a TAll*P
kcr*té b*n" Aa id*i tané vb*n ,;ar*.*i pa1yi:z*tgn is
kaptunk támogat**i Qűy k*:ifliklu*k*zel*si
lr*ntngr*' Áz iskala v*u*t**e í nnt*snak tartja az
*recm**yes *ktatiá*i tevák*nysé g tám*galá*é l.
minden leh*tsé ges e*xkcxzel *egí ti a kni|é gák
modszet1ani fe1{ődeset,
Az oktatá*hoz xzt"lksé g*s esek*z*k biriocí t*ttak'
Val*mennyi tanterei:.,l pr*j*kt*rral. ktvetí t*v*}
fe|szereit' a k*||é gákn*k bizt*sí tur':k egyánenké nt
í apiclpoi. Ád*it * ny*mtatá*i' fé nymá*oiási
l*hetos*g. *zt nem koriátazzuk'
K*r**!y gandct j*}net' hogy a n*gy tanui*i
letszán lxlett ninc*en *le*endÜ tant*rmunk' a
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ko|lé giumi szi|enciumokat is az isko|a
tantermeiben ke|l tartanunk tanu|ószoba
hiányé ban. A ko||é giumi szobák tú izsú í o|tak. de
mé g í gy $em tudjuk diákjalnkat saját
ko||é gi':mainkban e|h*|yezni, a diákok í ele városi
ko|lé gi*mokban kap helyet.
A gyakor|ati oktatáshoz szinte a|ig vannak
niűhe|yek. a csoportok gyakor|aton is sokszor a
tanterrnekbe ké nyszerulnek. Á gyakorlati
oktaiáshoz az eszkozok az SZVK.nak
megf*}eioen biztosí tottak.
A tornat*rem tú |zsú foltsága szint*n é lő problé ma,
hiszen van olyan óra. amikor egyszers 3 csoport.
koze| 100 fi van a teremben. [z növeli e
ba|esetek számát is' A kinti sportpá|yák jó idtiben
segí tenek ezen, i||etve az idei é vben Önerőbil
kialakÍ tottunk egy k*nditermet is,
A kcrtárssegí té sre rninden é vben é pÍ tünk'
e|sősorban a kol|é giumban' A kol|é giumi 9'
osztályos szobákban van egy.egy í e}sóbb é ves.
aki nemcsak a ''kicsik'' bei|leszkedé sé t' hanem a
neve|oianár munkáját is segí ti. Fe|adata kiterjed
a k*|lé giumi szokásrend betartaiására, a
kollé giumi szobák tisztaságának felügye|eté re, a
felmerülö prob|é mák eseté n a megoldás
megkeresé sé re, tanulmányi munkában va|ó
segí tsé gre' E| ke|l ismerni' hogy a kol|é giumban
$okszor hatekonyabb tud lenni ez a modszer.
mint a nevelotanár munkája' hiszen a pedagigus
nem tud minden pillanatban minden szobában
je|en lenni, másf*lől a gyerekek sokszor
kÖnnyebben beszé |nek egymás közÖtt a
gondjaikról'
Minden esetben támogatjuk a tanárok egyé ni
fejlódé sé t' elké pzelé seiket Í igyelembe vesszÜk a
beiskolázási program ké szí té sekor. i||etve
helyeltesí té ssel lehetosé get biztosí tunk
továbbké pzé seken vali egyé ni ré szvé telre.
A tanárok munkájához az isko|a Iegnagyobbré sa
biztosí tja a szÜksé ges eszközÖkct.
Mé g nem vo|t pé lda a kortárssegí tók bevonására,
de nagyon jónak tartjuk, é s meg fogjuk találni a
módját' hogy ezt beé pí tsÜk a munkánkba'
A köte|eztj továbbké pzé seket, a vá|asztott
ké pzé seken ré szvé te|t a beiskolázási tervben é s
az ASZK szabályzatainak megfe|e|oen
támogatjuk'
A ké rdőí ves felmé ré s szerint 60 %-uk mondja'
hogy vannak a munkájukhoz szüksé ges
eszkÖzök é s haszná|iák is. Tobben az|

ezek az eszkoz*k elavultak.
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4.3.A pedagógusok együttműködé se a lemorzsolódás csökkenté se é rdeké ben

szÉ c}tEi'Yl 
e

Taginté zmé ny neve

Kisku nfé |egyházi Mezőgazdaság i é s
Ele|miszeripari Szakgimnázium'
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

9' é vfo|yamon október/ november hinap
fo|yamán köte|ezően tartunk e cé |bó|
é rtekez|etet. Fe|sőbb é vfolyamon bárme|y
pedagógus kezdemé nyezhet a heti szerdai
tantestÜ|et é rtekez|et kereté ben egyes osztá|yt
é ri ntó megbeszé |é st, fórumot.

A felmerÜ|ó prob|é mákat munkaközössé gi
é rtekez|eteken e|emzik, mego|dást keresnek é s
szÜksé g eseté n a vezetősé g segí tsé gé t ké rik.

A szakmai é s közismereti tanárik napi
kapcso|atban vannak egymássa|, prob|é máikat
szemé lyesen eset|egesen te|efonon beszé |ik
meg egymássa|.

EA a cé |t szo|gá|ják a munkaközössé gi
megbeszé |é sek, heti tantestü|eti é rtekez|etek.

Bársony lstván Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A szakmai é s közismereti tárgyakat oktató
tanárok közötti kommunikáció javí tására a 2017 -
2018-as tané vtő| bevezeté sre kerÜ|tek az
osáá|yé rtekez|etek, me|yeken az összes, az
adott osztá|yban taní ti kol|é ga ré szt vesz havi
rendszeressé gge|. ltt a|ka|muk nyí |ik közösen
megvitatni a tanu|ókka| kapcso|atos ké rdé seket
é s közösen dolgozhatnak ki tervet a fe|merü|tí
prob|é mák mego|dására ' Ezze| szeretné nk
javí tani az információáram|ás haté konyságán,
mive| a tantestÜ|eti é rtekez|etek erre nem
bizonyultak alkalmasnak.

A munkaközössé gek tagjai rendszeresen
tartanak kÜ|ön megbeszé |é seket az aktuá|is
fe|adatok kapcsán, legyen az tantárgyfe|osztás,
tanmenetí rás, szakmai versenyfelké szí té s,
vizsgára való e|óké szÜ|et. Rendszeresen
összegzik az addigi eredmé nyeket, fe|hí vják a
figye|met a fe|merü|tj ké rdé sekre, fe|ké szÜ|nek az
é ves menetrend következő esemé nyé re.

Szakmaközi- é s esetmegbeszé |é sekre
a|ka|manké nt kerü| sor, ú gy tapaszta|juk, hogy
ezekre gyakrabban |enne szüksé g'

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé qium

Megbeszé lé sek, tájé koáatás, munkaközössé gi
é rtekez|etek. Erté ke|nek. cé |okat tűznek ki.
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fej|esáenek, koordiná|nak. Kis közössé g |é vé n
fo|yam atos megbeszé |é seket tartanak.

A szakmaközi megbeszé lé sek fo|yamatosak.

Bereczki Máté  É |e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgimnázium'
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

|nté zmé nyÜnkben a pedagógiai munka
munkaközössé gekben törté nik. Pz ebben
do|gozó tagok aktí v é s é zé keny kapcso|atban
vannak egymássa|, ami |ehetővé  teszi számukra
az é rzé ke|é st é s a haté kony beavatkozást. E
munkaközÖssé gek 2016-ban |ettek átszervezve,
vezetőik (a vezeté sse| együtt) havonta
egyeáetnek a tapasáa|ható fo|yamatokró| é s az
ezekre adható válaszokró|.

Je|en|eg mé g nincs, de szÜksé gesnek tartjuk az
egy osztá|yban taní tik közossé geinek
rendszeres egyezteté seit. Ezt az igé nyt
pedagógusaink egy ké rdőí vre adott vá|aszai is
a|átámasáják.

A munkaközössé gek tagjai az é ves
é rtekez|eteken kí vÜ| napi kapcsolatot tartanak, az
é rettsé gi té makörök összeá||í tását, a tankönyvek
kivá|asztását egyÜtt vé gzik.

A vezetősé g határozott törekvé se az
inté zmé nyen belÜ|i pedagógiai' szakmai é s
neve|é si folyamatok e|even é rzé ke|é se (ko||egák
é s a diákok segí tsé gé ve|)' hogy azokra időben
tudjon reagá|ni é s megfe|e|ő válaszokat adni.

A kibőví tett vezetői é rtekez|eteken a
munkaközössé gvezetők is ré sá vesznek, ott
é |nek javas|atté teIi lehetősé geikke|, szerepet
kapnak a dönté se|őké szí té sben, a
tantárgyfeIosztásban.

A szakmai é s közismereti tanárok
együttműködé se napi szinten megvalósu|.
Ezeken tú | i|yen je||egű egyezteté sekre
szervezett formában a fé |é vi é rtekez|eteken
i||etve a szüksé ges esetekben kerü| sor.

Estmegbeszé |é sekre kevé s esetben kerÜ| sor, a
szakmaközi megbeszé |é sek ugyanakkor igen
gyakoriak.

Fodor József E|e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

A szervezetfej|esáé s fo|yamatos. A sok törvé nyi
vá|tozást (kerettantervek' é rettsé gi, stb.)'
jogszabá|yok követé sé t az isko|a vezetósé ge
vé gzi é s fo|yamatosan tájé koáatja a tantestü|et
tagjait.
A havi egy a|ka|omma| tartott vezetői
é rtekezleteken a munkakÖzössé q-vezetők is

szÉ cH;nvl*



128 $zÉ cxEilfi 
* G I NO P-6. 2. 3 -17 -2017 -00022

ré sá vesznek, ott é |nek javas|atté te|i
|ehetősé geikke|, szerepet kapnak a dönté s-
e|óké szí té sben, az aktuá|is fe|adatok
kiosáásában é s é rté ke|é sé ben.
Az aktua|itásokat, konkré t fe|adatokat é s
prob|é mákat a heti egyszeri Ún. ,,infoáram|áson''
beszé |i meg a tantestü|et. SzÜksé g szerint
tantestü|eti, munkaközössé gi vagy egy
osáá|yban taní tó tanárok közössé gé t is
tsszehí vjuk
Esetmegbeszé |é sekre,

megbeszé |é sre.
horizontá|is

tudásmegosáásra ekkor kerÜ| sor, de gyakoriak
az informá|is megbeszé |é sek is. Mive| a
pedagógusok napi kapcso|atban vannak,
egyeztetik a diákokka| kapcso|atban fe|merü|ő
prob|é mákat. Szinte rögtön az óra után
megbeszé |ik a fe|merit|t prob|é mát, közösen
keresik rá a mego|dást. Az egy osáá|yban taní tó
pedagógusok is jól do|goznak együtt, segí tik
egymást egy-egy tanu|ó eredmé nyes
keze|é sé ben, taní tásában'
Termé szetesen a szóbe|i kommunikáción kí vü|
az e-maileken keresáÜl fo|yó kapcso|attartás
szerepe is je|entős.
A munkaközössé gek szakmai alapon
szerveződnek, a hason|ó struktú rájú  tárgyakat
taní tók a|kotnak egyet-egyet. Saját munkaterv
a|apján koordiná|ják a Í e|adatokat, segí tve az
isko|avezeté s munkáját, rendszeresen tartanak
Ü|é seket. A tagok között szakmai egyÜttműködé s
zaj|ik' p|. vizsgákra törté nő fe|ké szí té s, é rettsé gi
vá|tozások megbeszé |é se, szakmai, é rettsé gí
té telek összeá||í tása, tankönyvek kivá|asáása
stb' A szakmai munkaközössé geken belÜ| igen
szoros egyÜttműködé st kí ván az e|mé |et é s a
ovakor|at munkáiának összehanoo|ása

Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

.|.A ko|lé gák tudásának összehango|ása,
együttm űködé sé nek erósí té se annak é rdeké ben,
hogy az irányí tástól a pedagógiai szintig a
szakmai munkavé gzé s haté konyabbá vá|jon.
Ezé rt 2017. augusáusában átszerveztük a
munkaközössé geket ú gy' hogy a hasonló
struktú rá1iÚ szakmát oktatók kerü|jenek miné |
szorosabb szakmai kapcsolatba. Mivel a
szakmák kÖzött van átfedé s' 1-1 ko||é ga tÖbb
munkaközössé gnek is tagja |ehet, az információk
több fórumon is e|hangzanak é s a fej|ódé s' a
fej|esáé s több vona|on is e|indu|hat.

2'A 9' é vfo|yamos osáá|yokban kontaktórákat
szervezÜnk annak é rdeké ben, hogy az
eqvÜttműködé s fo|vamatos é s haté konv |eoven.
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Fő|eg a 9' é vfo|yamon fontos ez a
kapcso|attartási forma, annak é rdeké ben, hogy a
magatartási, tanu|ási prob|é mákat közösen
beszé |jé k meg é s e|ejé t vegyé k a nagyfokÚ
Iemorzso|ódásnak.

A fe|sőbb é vfo|yamok tanárai fo|yamatos
kapcso|atban á||nak egymássa|, e-maiIben,
szemé |yesen konzu|tá|nak egymássa|'

3.A munkaközössé gek tagjai az é ves

é rtekez|eteken kí vü| napi kapcso|atot tartanak, az

é rettsé gi té maktrök összeál|í tását,a tankönyvek

kivá|asztását együtt vé gzik.

Gregus Máté  Mezógazdasági Szakgimnázium
é s Szakkozé pisko|a

Konkré t é s cé |zott szervezetfej|esÍ é sre a
kü|ÖnbÖző pá|yázatok kereté ben vo|t
|ehetősé günk. Minden esetben é |tünk is a
Iehetősé gekke|.

^z egy osztá|yban taní tó pedagógusok
egyÜttműködé sé t, sok esetben az osztályfőnök
szervezi é s kontro||álja. Van pé |da az eseti
megbeszé |é sek |é trejötté re is. A prob|é más
esetek, tanu|ói magatartás prob|é mák, fej|esáé si
|ehetősé gek kerü|nek megbeszé |é sre.

A munkaközössé gek hajtják vé gre esetleg
szervezik is az iskolai pedagógiai munkát. A
|emozso|ódás csökkenté sé beri is ku|csszerepÜk
van.

A ko||é gák 1$oo/o.a szÜksé gesnek é s
eredmé nyesnek tartja a közismereti é s szakmai
tanárok rendszeres konzu|tációit. Ez a Í a1ta
kapcso|at a tanu|ói |emorzsolódás
csökkenté sé ben is ku|csfontosságú .

Szakmaközi é s esetmegbeszé |é sekre is van
pé |da az isko|ában, ezek á|ta|ában prob|é m a/eset
orientált megbeszé |é sek szoktak |enni. P.z.
esetmegbeszé |é s é s a tanu|ságok Ievonása
fontos számunkra egy-egy ké sőbbi pedagógiai
fo|yamat korai megÍ té |é se szempontjábó|.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium A |emorzso|ódás csökkenté se é rdeké ben
elsősorban mé g az informá|is kapcso|attartás. Az
egy osáá|yban taní tó pedagógusok
rendszeresen megbeszé lik az osztá|yban adódó
prob|é mákat, megosáják az információkat,
segí tik egymást a fe|merü|ő prob|é mák
meqo|dásában. Az osáá|vfőnök seoí ti összefoqni
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ezl' a kapcso|atot, de inté zmé nyfej|eszté si
fe|adatok e|őtt á||unk ezze| kapcso|atban.

A munkakÓzÖssé gek formá|is é s informá|is
megbeszé |é sei hozzdjáru|nak a mindennapi
munka gördü|é keny vé gzé sé hez. A munkaterv
e|ké szí té se. a beszámo|ók összeá||í tása. a
tantárgyfeIosztás e|őké szí té se, a
követelmé nyrendszer egysé gesí té se, a
tankÖnyvrende|é s, az isko|a é |eté t é rintő
ké rdé sek vé lemé nyezé se mind munkaközössé gi
szinten törté nik. A munkaközössé g-vezetők
tartják a kapcso|atot az í nté zmé nyvezeté s é s a
tanárok között. Kis |é tszámÚ tantestÜ|et lé vé n
mindenki napi kapcso|atban á|| a többiekke|, a
szakmás é s közismereti tanárok kö|csönösen
ismerik é s segí tik egymás munkáját. Az isko|ai
rendezvé nyek megszervezé se é s |ebonyo|í tása
is közös munkát igé nye|: szakmai nap,
erdé szavató, Kiss Ferenc-nap, diáknap
mindenki aktí van ré sá vesz a munkában'

Esetmegbeszé |é s nem ré sze az isko|ai
munkánknak' a ké sőbbiekben ezen a terü|eten is
vá|toztatnunk ke||.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

Megbeszé |é sek' tájé koáatás, munkaközössé gi
é rtekezletek'

Szakmai programokat szerveznek é s va|ósí tanak
meg az inté zmé ny keretein- be|Ü| é s kÜ|ső
he|yszí neken (nyí |t nap' szakmák hete, szakmák
é jszakája, városi rendezvé nyek). É rté ke|nek,
cé |okat tűznek ki, fej|esáenek, koordinálnak.

Megbeszé |é seket, egyezteté seket tartanak.

A szakmaközi megbeszé |é sek fo|yamatosak.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s Ele|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

\ tantestü|etünk nagyon egyÜttműködó, a fent
:m|í tett okokból kifo|yó|ag. A szakmais é s
<özismeretis ko||é gák között is megfe|e|őnek
nondható a viszony.

FM Ke|et.magyarországi Agrár.szakké pző

Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,

SzakkÖzé pisko|a é s Ko||é gium

A szervezetfej|eszté s fc|yar*atos. A s*k torvé nyi
változás (kerettantervek, *rettsé gi, stb.}
szuksé gessé  tette egy *j munkakÖzÖssé g
|é trehozágát' Mive| a kollé gákat szüksé gesnek
tartjuk f*lyamaiosan megfe|elo módon
tájé koztatni, heti egy alka|ommal' keddenké nt
megbeszé lé st tartunk, melyen az isko|avezeté s is
ré szt vesz, í gy az információáramlás sokka|
haté konyabb é s a szakmai munkát is segiti.
A munkaközossé gek saját rnunkaterv a|apján
koordiná|iák a fe|adatokai. seaí tve a7
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iskolav*zeté s munkáját' A tagok kÓzott szakmai
egyÜttműkÖdé s zajlik' pl' vizsgákra torté no
Í elkászí té s, é retts*gi változások megbeszé |é se,
szakmai' é rettsé gi té telek vagy egyé b té telek
Össe*á||í tása, tankÖnyvek kiválasztása stb.
A szakmai é s a kozismereti tanárok mind ré szt
vesznek a heti rendszeressé gge| tartott keddi
megbeszé lé sen. Vannak oí yan tanárok, akik tabb
m unkakÖzössé gnek is tagjai'
Bemutatóórák szervezé sé ve| |ehetővé  válik a ji
taní tási módszerek egymástól törté nő átvé te|e, a
bemutatóórákon minden tanár ré szt vesz' Az
osztályí onokok é s a ko||é giumi nevelotanárok
órákat látogatnak'
Esetmegbeszé |áseket krí zishe|yz*tben vágzÜnk.
Szakmakozi megbeszé |é * havi
rendszeressé gge| tcrté nik, mgrt isko|ánk
együttműkÖdik a Gyerekesé |y Program
megva|ósí tásában a jánoshalmi inté zmé nyekke|.
szakmai szervezetekkel"
A lern*rzs*lódá* e!kerülá** *rdekeb*n *zámcs
lehetssé get iEyek*zxnk k!hasz;r;*ini. Miv*l a
jogszabály korlátgzza a?" €gy intáznré nyi:en
n:egszervezhető munkak*;ss$egek szá*rat,
taginié zé nyÜnkb*n mind*ss:c né gy
munkaközÖssé g mükÖdik' A munkak*zassé gek
rendszeresen iartanak u|é seke{'
m*gbe*zé lé seket. Ez ei*ngedh*tetlen, mert
minden tané vben sxámos *!yan Í *|adatunk v*n.
aho} e:ek megcsztására van szÜksé g. Máaí *ia{
ez*k** a fórumok*n a k*|lé g*k kialakí tják a
lehető|eg *gys*g*s*n a|kalrnazott
kivet*lmé nyrendsze* is' Az azon*s tantárgyat
taní tó koei*mereti tanár*k egyeztetnek * helyi
tanter.vet' az *r*tts*gité makor*ket. té teleket é s a
vá|a*ztott tankr:*yvek Nistáját illet*en.
A seakmai munkakÖzossé gek*n belÜl igen
$zÜros egyilttnrűk*dást kí ván az e|mé let ás a
gyakcrlat munkájának **sz*hangol**a. Ebb*n
komoly seerepet kap a szakmai
igazgat*h*|yettes é s a gy*k*r|ati *ktatásv*:*tő
t -
I b ,

Az egy osztá|yban taní tók közÖtt gyakori a
konxu|táció, e:ek a rnegbeszé lásek nin**enek
kÓtott időben é s gyakoriságga|' Áz egy.*gy
osztályban Í elmerüIo probiár**k megbeszé l**é t
az osáályí *nck. szük*é ges e*etben az aktatási-
neve|é si igazgatóhelyettes kcordináija'
Az osztáiyí ón*k ás a kollágiumt nevelőtanár
r-rrinden í *lmerÜló probié mában *sye?tet

sal.
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H*tent* egy a|kal*;.':r:-rxt {hütÍ si n*p*kon}
v*zet**é gi árl*keeietet ta{xnk' rn*iy*n a h*ti
í *lad*takat átbe*zé ljÜk" Á vez*t*s*"gi Í agok
í elel***é g*. h*sy e7 inf*rmá*ió minden
beosztotth*e eljusson.
s-m*iien í olyamat*s az infarmáci*lirarnlás.
r*ndsz*rg**n kuldenek a vezeiők kcremai|ek*t'
riiindenkit f*iyamat*s*n táj*kortatunk a'*api
m unkát *rtrito ké rdé *ekben.
A peciaEógusok n*pi kapcs*|atbar: v*nnak,
egyeztetik a diákokkal kapcsolatban feim*rijl*
pr*blé rnákat. $zinte rogton az *ra után
r.n*gbe*:é |ik a fe|m*ru|t problé mát, köz*sen
keresik rá a megoldást' Az egy asztá|yban taní ti
pedagógusok is jól do|goznak egyijtt. segí tik
egymást eÜy-esy tanuio eredmé nyes
keze|é sé ben. taní tá*ában.
A kozismereti é s szakrnaitársyakat taní tók k*z*tt
is r*űködilt a kozos cé lé tt t*rt*no osszeta$ás.
egymást segí tve munkálkodnak a tani.:lókkal
törté nő jcbb eredmé nyek elé rás*ben"
A munkakÖzossé gek az ávi ké t megbeszé |é sen
kí vü| a í elmerul* prob|é mák*t mindig
m*gtárgya|ják. Árn*nnyiben sziiks*pes.
esetmegb*s;álé seket iarta nak'
A gyermekjólé ti szolgá|at legalább é vente
egyszeí  szeí v*z m*gb*szé |é st, ahcl az *rintett
szervezetek ké pviseItetik magukat
{|aká**tthonok. pedagógusok óv*dától
kozé pisko|áig. or'os, vádőnö, rendorsé g}.
Az isko|a pedagógusai egyeztetnek, megbeszé lik
a prab|é mákat a heti r*ndszeressé gge|
m*gtartott neve|őtestuleti é rtekez|eten, il|etve a
szakmai munkaközössé gi megbeszé |é seken. A
munkakÖzÖssé gek havonta tartanak
megbeszé |ást, aho| a tapaszta|ataikat
megosztják egymással. javaslatot fogalmaznak
meg a szakmaimunka fejleszté si irányára.
Fo|yamatosan egyeztetnek a diákokról, az isko|a
napi ugyeiro|, Ügye|eti rendro|, beisko|ázásró|.
isko|ai programokról stb' Az esetmegbeszé lé s
midszere nem teriedt e|az iskolában.
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5. oktatásszervezé s

5. 1.Tan u lási ered mé nyessé get támogató e!járások
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Taginté zmé ny neve

KiskunÍ é |egyházi Meztigazdasági é s
E|eImiszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Közismereti tantárgyakná| idegen nye|vné l,
matematikáná|, informatikánál é s a
szakgimnázium 9-10. é vfo|yamán magyar nye|v
é |ünk a csoportbontás |ehetósé gé ve|. A szakmai
e|mé leti tantárgyakat é s a szakmai gyakor|atokat
mindig csoportbontásban max. 12 fő ré sá
vé te|é ve| szervezzük.
Az isko|a 22 tantermé bó| 5 rende|kezik
digitáb|áva|' 6 tanteremben van projektor, 2
tanteremben asáa|i számí tógé p. A kol|é gák 3
hordozható projektort é s '|0 |aptopot
haszná|hatnak. Ezenkí vÜl |aboreszközök é s
sportfelszerelé sek, informatika órákon asztaIi
szám í tógé pek vannak haszná|atban.
Digitábla' projektor, |aptop.
Mdeik' animációk, fi|mek.
Tanári magyarázat rögzí té se a fÜzetben'
tankönyvek, fotó ké szí té se a táblaké prő|' PPt-r<í |,
fé nymáso|atok közreadása, közreadás
|ehetósé oe a Facebook csoportban.

Bársony |stván Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakktzé piskola é s Kol|é gium

A szakmai tárgyak oktatásáná| e|őté rbe kerü|nek
a tevé kenysé gközpontú  e|járások. A tanu|ó í gy a
saját tempójában, öná||óan tesz szert Új
ismereteire, nagyfokú  öná||óságga| á||í tja e|ő
gyakorlati produktumait.

Közismereti tárgyak eseté ben a frontá|is munka
a |egkedve|tebb munkaforma, mivel az Új
ismeretanyag átadása, magyaráza|a í gy a
Ieghaté konyabb.

A szakmákhoz tartoző munkaeszközöket, azok
makettjeit, preparátumokat, oktatótáb|ákat,
táb|át. kretát a|kalmaznak a tanárok.

A |egtÖbb órán a|ka|mazott digitá|is eszköz a
projektor é s a |aptop, a szem|é |teté shez |egtöbb
esetben ez már e|engedhetet|en, ppt
bemutatókban do|gozzákÍ e| az őrai anyagot.

A tananyaghoz való hozzáfé ré st |egtöbb esetben
az órán ké szí tett váz|at é s jegyzet biáosí tja, a
|eqtÖbb tantárqv eseté ben rende|kezé sre á|l
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tankönyv, il|etve a tanárok egy ré sze
hozzáÍ é rhetővé  tesz az órán kivetí tett digitá|is
anyagot.

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Mé ré s, é rté ke|é s, eredmé nyek e|emzé se, Új
m unkamódszerek bevezeté se.

Táb|a, kré ta, e.táb|a, note pad, tankönyv, füzet,
í róeszköz.

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgim n ázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

Ko||é gáinkat folyamatos módszertani
megÚjulásra ösáönözzük, torekszÜnk egymás jó
gyakor|atának átvé te|é re, adaptálására.

Matematika, magyar é s idegen nye|v tantárgyak
eseté ben csoportbontásban szervezzú k a
taní tást, |ehetősé get teremtve a kisebb
csoportban törté nő, haté konyabb taní tásra,
tanu|ásra.

A szakmai ké pzé sben támogatjuk a
gyakor| atori entá|t fog| a| kozások szerv ezé sé t, az
Üzem|átogatásokat.

Tanáraink az órák tÚ|nyomó ré szé ben
hagyományos módszerekkel é s eszközökke|
taní tanak, de ezek minden |ehetósé get
megragadnak arra, hogy az lKT eszközök miné l
többször helyet kapj an ak az ór án. En n ek sokszor
ezek á||apota, Vagy é ppen a mennyisé ge szab
gátat.

A tanu|ók tananyaghozzáfé ré sé t tankönyvek,
jegyzetek, óraváz|atok, digitá|is segé dIetek
segí tsé gé ve| biztosí tjuk. Ezeken tú | fo|yamatban
Van egy on|ine tananyag{ár ké szí té se, me|yet a
jövőben szeretné nk kido|gozni' fe|tö|teni é s
preferálni.

Fodor József E|elmiszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

Minden tané vben a tantárgyfe|osáás
e|ké szí té sé né | figyelemben vesszük a
|é tszámokat, a tanu|ók összeté te|é t, a szaktanári
vé |emé nyeket, me|yek a|apján megtervezzük a
tanu|ói csoportokat. A szüksé g|etek é s
lehetősé gek szerint idegen nye|vbő|,
matematikábó|, magyar nye|v é s iroda|ombó| é s
informatikábó| biztosí tjuk a csoportbontást. A
csoportkia|akí tás e|veit Pedagógiai
Program unkban rögzí tettÜk'
Fedagógusaink szÜksé gesnek é s
megvalósí thatónak tartják a differenciá|ást a
haté konyabb taní tás é rdeké ben, rendszeresen
é |nek ve|e. Megjegyzendő azonban, hogy ez
komo|v |eterhe|tsé oet ie|ent a tanárok számára.
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A tantestü|et tú |nyomó ré sze rendszeresen
haszná|ja az infokommunikációs eszközöket a
taní tási óráján: power point bemutatót, interaktí v
táb|át' szemlé |tető eszközöket, fi|meket,
szám í tógé pet, projektort haszná|nak.
A tananyag hozzáÍ é ré sé t biztosí tja a saját
tankönyv, órai jegpet, őrai váz|atí rás, valamint
sok ko||é gánk a tananyagot e|ektronikus
formában is a tanulók rende|kezé sé re bocsátja.
A tanu|ók szinté n hozzáfé rnek az internethez, í gy
|ehetősé g Van arra, hogy a tanórába az
információgyűjté st is beé pí tse a szaktanár. A
tanu|ók csoportmunkát, páros munkát kipróbá|va
kooperatí van ké pesek bekapcso|ódni az órai
munkába.
Az isko|ai számí tógé ppark már kissé  e|avu|t,
fej|esáé sre, bóví té sre szoru|'
Inté zmé nyÜnkben rendszeresen a|ka|mazott
oktatásszervezé si módszerek: projektoktatás'
tané venké nt ké t té mahetet szervezünk.

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

A tanu|ási eredmé nyessé get segí tő
oktatásszervezé si e|járások
kivé te| né |kü| fe|adat, i||etve
tevé kenysé gorientá|tak. Szakké pző
inté zmé nyben a|ka|mazásu k je|entós mé rté kben
nÖve|i a tanu|ói aktivitást. a tanu|ik
öná||óságát; szabadságot, vá|asáási
|ehetősé geket biáosí t a tanu|ási folyamat
megismeré si é s kivite|ezé si folyamatában;
minden esetben fe|té te|ezi a tanu|ói produktum
bemutatását, az é rté ke|é si módokat tekintve
isko|ánkra je|lemző a gyakor|ati produktumok
bemutatása.
Ha eredmé nyesek szeretné nk |enni, akkor
minden tanu|ónak a ké pessé geinek megfe|e|<í
fe|adatot ke|l adnunk, eá pedig csak ú gy é rhetjÜk
e|, ha differenciá|unk.
Pedagógusaink szÜksé gesnek é s
megva|ósí thatónak tartják a differenciá|ást a
haté konyabb taní tás é rdeké ben.

A ké rdé sre adott vá|aszok a|apján jó| |átszik'
hogy az e|mú |t é vekben a magyar oktatáspo|itika
a projektmódszert é s a prob|é ma alapÚ oktatást
hoáa e|óté rbe. A diákok figye|mé nek fe|ke|té se,
az é rdek|ődé s fenntartása é rdeké ben meg ke||
erősí teni a kreatí v é s a fordí tott osáá|yterem
módszeré t, me|yek a nyugati országok
oktatáspolitikájának már kieme|t eszközei.
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Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgim názium
é s Szakközé pisko|a

A következő tanu|ási eredmé nyessé get segí tő
oktatásszervezé si e|járásokat a|ka|mazzuk
lega|ább havonta egyszer:

Páros munka (87%)

A tanu|ók csoportos feladatmego|dása (87%)

A tanu|ók csoportos kí sé rletezé se (27%)

Projekt munka (40%)

Kooperatí v oktatási módszer (80%)

Szimu|áció (60%)

Szerepjáté k (27%)

Játé k (47o/o)

Vita (80%)

Tanu|ói kise|őadások (47%)

A tanárok a következő eszközöket haszná|ják
tú |nyomóré szben a taní tási órákon:

Táb|a, kré ta: 80%

Prezentáció, projektor: 93%

Szem|é ltető eszközök: 67%

A tanárok a következó digitá|is eszközöket
a|ka|maznak a taní tási órákon:

Digitá|is táb|a:47o/o

Tananyag digitá|is megosáása: 47%

A modern pedagigiai eszközöket, e|járásokat
(okostelefont, internetes szo|gáltatásokat) a
ko||é gák 6oo/o-a a tanórák tÚ|nyomó ré szé ben
alkalmaz.

Digitá|is módszertan fej|esáé se a külÖnbÖző
továbbké pzé sek i||. önké pzé s kereté ben jön |é tre.

A tanárok a következő módokon biztosí tják a
tananyag hozzáÍ é ré st a tanu|ók számára..

Saját tankönyvükbő|: 80%

órai váz|atké szí té sse|: 80%

Digitá|is formában (p|. e-mail, há|ózati meghajtó'
pen drive):47%

zárt (p|. Facebook) csoportban: 40%

Trai jegyzete|é s á|ta|: 67%

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium A pedagógusok eszközhaszná|ata igen
szerteágaző. Sokan iqé nybe veszik a modern
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eszközöket (digitá|is táb|a' projektor, internet), de
hagyományos eszközök sem szorultak hátté rbe.
A klasszikus táb|ai váz|at he|yett egy többen
használnak Power Point bemutatit, e|ősegí tve
ezze| a szem|é |teté sben rej|ő előnyöket. Az
okoste|efon órai haszná|ata mé g nem je||emző,
bár a tanulók nagy ré szé nek rende|kezé sé re á|| a
megfe|elő eszköz, a jtvőben ki ke|| haszná|ni az
ebben rej|ő |ehetősé geket.

Az otthoni tanu|ást a hagyományos eszközökÖn
tÚ| gyakran (60%) a digitális formában, a
közössé gi o|da|on kialakí tott zárt csoportban
megosáott anyag segí ti. Tapaszta|ataink szerint
a tankönyvné | haté konyabb az i|yen módon
megosáott információ. Az őrai váz|atké szí té s,
jegyzete|é s fontos e|eme a tanu|ás taní tásának,
hiszen a |é nyeg, az összefüggé sek meg|átása
kulcsfontosságú  az e|sajátí tás fo|yamatában'
Sajnos az á|ta|ános isko|ábó| nagy e|maradássa|
é rkeznek ezen a té ren is, hosszÚ idtí  é s komo|y
m unka az öná||ő jegyzete|é s e|sajátí tása.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé delmi
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

Eredmé nyek e|emzé se é rté ke|é se, ú j
munkamódszerek bevezeté se'

Táb|a' kré ta' táb|afi|c, projektor, számí tógé p, e-
táb|a, note pad, tankönyv, füzet, í róeszköz.

lnteraktí v táb|a, note pad, számí tógé p.

!nternet haszná|at

Tankönyv, fÜzet, internet, fé nymáso|atok.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|elmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Mive| öt te|ephelyen do|gozunk egyszerre, e|é g
komo|y kihí vás egy jó órarend kia|akí tása, aho| a
diáknak é s a tanárnak sem ke|| sokat inoáznia.

FM Kelet-magyarországi Agrár-szakké pző
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

|degen nyelvből é s matematikábi| biztosí tjuk a
szakgimnáziumban a csoportbontást. Tanirákon
|ehetősé g szerint alkalmazzuk a differenciá|ást
A taní tási órákon tú |nyomóré sá power point
bemutatót, laptopot, projektort. digitá|is táblát,
szem|é |tető eszközÖket, táb|át, kré tát haszná|nak
a ko||é gák. A tantestÜ|et nagyobb száza|é ka
haszná|ja az infokommunikációs eszkÖzoket a
tanÍ tási óráján. A tanu|ók szinté n hozzáfé rnek az
internethez, í gy |ehetosé g van arra, hogy a
tanórába az információgyűjté st is beé pí tse a
szaktanár' A tanuIik csoportmunkát, páros
munkát kipróbá|va kooperatí van ké pesek
bekapcsolódni az órai munkába.
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A tananyag hozzáfé ré sé t biztosí tja a saját
tankönyv, óraijegyzet' irai váz|atí rás, va|amint a
tananyag digitális formában. Nagyon ji a
mozabook' amit több szaktanár is használ a
tanórákon'
A tanu|ók igen gyenge alapké szsigekke|
é rkeznek az isko|ába, ráadásu| a 9. é ví o|yam az
osztáiyok |é tszáma elé ri a 4a.42 fót' Az
eredmé nyes munka é rdeké ben azekben az
osztályokban az idei tané vttjl csopcrtot bontunk
matematikábó|, magyar nye|v ás iroda|ombó|' Hzt
a csoportbontási lehetŐsé get a kovetkezoekben
szeretné nk kiterjeszteni a 10' é ví *lyamra is. A
tanirákon az lKT eszkÖzok használata
biztosí tott, ezze| é lnek is a ko|lé gák' szinte
mindenki rendszeresen ké szí t power pointot'
vetí t a megé rtást segí to szakmai í ilmeket,
valamint digitálisan is a tanu|ik rende|kezé sé re
bocsátja a fe1ké szü|é shez szüksé ges
tananyagokat. A nyelvi órákon dolgozunk online
nyelvi tesztekkel. olyan olda|akkal, ahol a diákok
Önálloan is tudnak gyakorolni. á* ellenőrizni
tudják m unkájuk helyessé gé t.
A szakmai oktatásban tanáraink oÍ yan internetes
webo|da|ak cÍ mé t is megadják' amelyeken a
szakmai ismeretek bőví té sé re' elmé |yí té sé re van
|ehetósé g' i||etve ahol szakmai é rdekessé geket
o|vashatnak a tanulÖk. Ennek a midszernek lgen
nagy a je|entŐsé ge az o|vasás.szÖvegé rté s
í ejleszté sé ben is' hiszen a d!ákok sokkal
szÍ vesebben dolgoznak a digitá|is tucjásszerzé s
módszeré ve|, mini a papí ralapon törté nő
tanu|ássa|.
$ajnos meg ke|| em|í teni, hogy az internet
hozzáfé ré st az iskolában csak kor|átozottan
tudjuk biáosí tani, ennek oka' hogy a szo|gá|tatók
nem tudnak nagyobb sávszé |essé get az iskola
rendelkezé sé re bocsátani, mive| Mátraí üreden a
jelenleg kié pí tett há|izat ezt nem teszi |ehetové .
A|ka|mazott oktalásszervezé si módszerek:
projektoktatás, té mahé t, versenyí elké szitők.
Hagyományos é s lKT eszkÖzÖket vá|tozó
arányban, té mától, diákokti|' tanártól í Üggóen
alkalrnazunk.
Digitá|is eszkozok: laptop, projektor, digitá|is
tábla.
A tananyaghoz torté nó hozzáfé ré st akár
digitálisan is tudjuk biztosí tani a tanu|iinknak.
amennyiben eá igé ny|ik. lnkább fé nymásolt
í ormában ké rik a tananyagot' hiszen laptop nincs
minden tanulinak, de mé q okosteleí on sem.
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A tanárok mé g mindig e|tinyben ré szesí tik a
verbá|is eszkÖzöket. Számí tigápek. interaktí v
táb|ák' projektorok, internet a rendelkezé sre ál|'
ezeket igyekeznek az oktatási í o|yamatba
beé pí teni. A tanu|ók e|sósorban í é nymáso|atokat
kapnak' vagy digitá|is adatho;dozin biztosí tjuk a
hozzáí é ré st.

5.2.sN|' BTMN tanu!ók támogatása

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

1 fő te|jes á||ású  fej|esáő pedagógusunk van.
2-2 ré szmunkaidős fejlesáő pedagógus é s
gyógypedagógus dolgozik ná|unk' Nincsen
pszichológusunk. Egy ré szmunkaidós
isko|apszichológus tevé kenykedik a
ko||é giumban hetente 1 a|kalomma|.
A fej|esáő é s gyógypedagógusok órái órarendi
keretek között 7'15 é s 14.20 közÖtt zaj|anak.
Kiscsoportos fog|a|kozások formájában' A
fej|esáő munkájuk során mind a tanu|ói, mind a
szaktanári igé nyeket maximáisan figye|embe
veszik.

Bársony lstván Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

Szaké rtői vé |emé nynek megfe|e|ően az isko|a
dé |utánonké nt kiscsoportos fejlesáö
fog|a|kozásokat szervez az SN|, BTMN tanu|ók
ré szé re. Né gy fej|esáőpedagógus fog|a|kozik
diákjainkka|' heti ké t órában fog|a|koznak kis
|é tszám Ú csoportjaikka|.

A szaktanároknak tekintette| ke|| |enni ezekre a
tanu|ókra, tanórák keretein be|ü| is é rvé nyesí teni
ke|| a differenciá|ás e|vé t, a munkatempót é s az
é rté ke|é st is egyé nre szabottan ke|| kia|akí tani.

Mive| nagyon e|té ró ké pessé gű tanu|ók kerÜ|nek
egy osáá|yba, a tanároknak é s a fej|esáő
pedagógusoknak szorosabban együtt ke||
működniÜk annak é rdeké ben, hogy a gyengé bb
ké pessé gű tanu|ók |é pé st tudjanak tartani
társaikka|'

Bedó A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Fej|esáő fog|a|kozások tartásáva|,
f e|zárkőztatássa |, korre petá l ás sa |'
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Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgim n ázium,
Szakközé piskola é s Sportisko|a

Isko|ánk nem fog|a|koztat gyógypedagógust, sem
fej|esáő pedagógust. EgyÜttműködé si
megá||apodás alapján az EGYMI biztosí tja
számunkra a szakembereket.

Je|en|eg 4 gyógypedagógus do|gozik ná|unk'
osszesen 19 órában. Az é rintett tanu|ók a
szaké rtői bizottság javas|ata a|apján á|ta|ában
heti 2 órában vesznek ré sá kiscsoportos
(maximum 4 fő) fej|esztő órákon. a
gyógypedagógusok, fejIesztőpedagógusok a
szaké rtői vé |emé nyek a|apján egyé ni fej|esáé si
terveket ké szí tenek é s vé gzik az ezze|
kapcso|atos dokumentációkat' Szinte minden
é vben megfigyelhetó, hogy a 9' é vfo|yamokba
nagyon e|té rő ké pessé gű gyerekek é rkeznek'
ami megneheziti a pedagógus ko|lé gák do|gát.
Ezen a problé mán igyekeznek segí teni a ná|unk
do|gozó gyógypedagógusok, akik ame||ett' hogy
segí tenek az őrán tanu|takat megtámogatni,
szüksé g eseté n próbá|ják kia|akí tani a tanu|óban
a tanu|ás iránti igé nyt, segí teni őket abban' hogy
motivációt ta|á|janak.

|sko|ánkban a pedagógusok é s a
gyógypedagógusok' fejIesáőpedagigusok
kÖzött összehango|t munka fo|yik.

Isko|apszicho|ógust sem foglaIkoáatunk. A
tava|yi é vben a Pedagógiai Szakszo|gá|at
munkatársa |átta e| eá a fe|adatot, idé n már nem
volt rá |ehetősé g. ̂ z isko|apszicho|ógus
munkájára szÜksé g |enne, mert a tapaszta|atok
a|apján több diák é s szÜ|ő is igé nybe venné  a
segí tsé gé t.

Fodor József E|e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

|nté zmé nyÜnknek nincs |ehetősé ge saját
pszicho|igus é s gyigypedagigus
a|ka|mazására' Az SNI tanulók gyógypedagógiai
fej|esáé sé t 1ti5, a Csongrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat utazó gyógypedagigusa |átja e|.
Ezek a tanu|ók - a törvé nyi szabá|yozásnak
megfelelően - heti 2 órában vesznek ré szt
kiscsoportos fej|esztő órákon a szaké rtői
bizottság javaslata a|apján. Egyé ni fej|esáé si
terv a|apján vé gzi a tanu|ó fej|esáé sé t'
fe|zárkóztatását.
Sokszor nagyon e|té rő ké pessé gprofi|ú  tanulók
kerü|nek hozzánk, ami rendkí vÜl megnehezí ti a
szaktanárok do|gát, ebben próbá| az utaző
gyógypedagógusunk segí tsé get nyú jtani. A
rehabi|itációs órák kereté ben mega|apozni, i||etve
meqtámoqatni a tanórán tanu|takat' va|amint
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kialakí tani a tanu|ókban a tanu|ás. va|amint az
isko|a iránti motivációt, fe|adattudatot é s -tartás,
tanu|ási technikákat.
A szaktanárok rendszeresen ké rnek segí tsé get a
gyógypedagógustó|' javas|atait igyekeznek
beé pí teni a szaktárgyi óráikba. Jó| működő team-
munka eredmé nyeké ppen a tanórákon is
próbáljuk megva|ósí tani a fe|zárkőzatást é s a
differenciá|t oktatást.

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakkozé pisko|a

Fc isko|ánkban a szakisko|ai ké pzé snek
köszönhetően foglalkoztatunk
gyógypedagógusokat, fejIesáőpedagógusokat.
A szociá|is ké pzé seink miatt az isko|ában
pszicho|ógus vé gzettsé gű ko||é ga is do|gozik.

A szakgimnazista, szakközé piskolás é s a
szakisko|ások tanu|ónak biztosí t az isko|a
fejIesáő foglaIkozásokat gyógypedagógusok,
fejlesáőpedagógusok segí tsé gé ve|. Ezek a
tanu|ók á|ta|ában heti 2 órában vesznek ré szt
kiscsoportos fej|esáó órákon a szaké rtői
bizottság javas|ata a|apján. A szakisko|ában
órarendbe é pí tve valósu| meg az egé szsé gügyi
é s pedagógiai cé |Ú rehabi|itáció. A fej|esztő órák
mindig a tanu|ók igé nyeinek megfe|e|ően
alaku|nak, mí g a dokumentáció során a ko||é gák
összehango|t adminisztráció fo|ytatnak. Egyé ni
fej|esZé si terveket á||í tanak össze a szaké rtői
vé |emé nyek, valamint a bemeneti mé ré sek
a|apján. Minden sajátos neve|é si igé nyű tanu|ó í
bemeneti mé ré st a tané v e|ejé n, i||etve kimeneti
mé ré st a tané v vé gé n, hogy a tané v során e|é rt
eredmé nyeket számszerűsí thessÜk.

A szaktanároknak szinté n egyé ni fejlesáé si
tervet ke|| összeá||í taniuk, melyben törekedniük
ke|| arra, hogy tanórai keretben is megva|ósu|jon
a differenciá|ás' va|amint az egyé ni
segí tsé gnyú jtás.

A szakisko|ában tanu|ásban akadá|yozott enyhe
é rte|mi fogyaté kos tanu|ók tanu|nak, akik tanórai
keretben heti 4-5 órában vesznek ré szt
rehabi|itációs órákon. Az e|őké szí tó é vfo|yamon
fő cé |, hogy fe|ké szí tsük a szakmavá|asztásra a
tanu|ókat, i||etve megalapozzuk a
szakmatanulást, va|amint póto|juk azokat az
elmaradásokat, hiányosságokat, ame|yek
e|engedhetetlenek a tovább|é pé shez. Sokszor
nagyon e|té rő ké pessé gprofi|ú  tanu|ók kerÜ|nek
hozzánk, ami rendkí vÜ| megnehezí ti a
szaktanárok do|qát' ebben próbá|nak a
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gyógypedagógusok segí tsé get nyÚjtani. A
rehabiIitációs órák kereté ben mega|apozni, i||etve
megtámogatni a tanórán tanu|takat, va|amint
kialakí tani a tanu|ókban a tanu|ás, va|amint az
isko|a iránti motivációt, feladattudatot é s -tartás,
tanu|ási technikákat'

A szakmát tanu|óknál már szoros együttműködé s
fo|yik a szakoktatók é s a gyógypedagógus
kol|é gák kÖzött' hiszen ezeknek a tanu|óknak
e|mé |eti é s gyakor|ati vizsgát is ke||tenniÜk, ezé rt
Í rásban é s szóban tudniuk ke||' hogy miké rt
fe1ezzé k kimagukat.

Mind a szakisko|ában, mind a szakközé p é s
szakgimnáziumban jó| működő teammunka
fo|yik' a szaktanárok rendszeresen ké rnek
segí tsé get a gyógypedagógusoktó| az egyé ni
fej|esZé si tervek Összeá|lí tásáró|' az
adminisárációró|, a te|zárkóztatási é s
differenciá|ási Iehetősé gekről.

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s SzakkÖzé pisko|a

Fz iskola főá||ásban fej|esáó pedagógust
fog|a|koáat. A gyógypedagógus é s pszicho|ógus
esetenké nt rende|kezé sre á||.

A tanu|ók é rdeké ben a kol|é gák 93%-a fe|veszi a
kapcso|atot a fej|esztő pedagógussa|'
pszicho|ógussal, szakoktatóva| vagy a ko||é giumi
neve|őve|.

A ko||é gák 87o/o-a szerint a fej|esáő pedagógus,
pszicho|ógus tanu|ást támogató tevé kenysé gei
segí tik a munkáját.

A fej|esáőpedagógus munkája beé pÜ|t az isko|a
pedagógiai ku|tú rajába' annak ré szé t ké pezi' A
Í  e|zárkőztatást' é s eg yé b tan u lá ssa| összefÜ g g ő
prob|é mák mego|dásában tud segí teni.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium P'z' isko|ánkban utaző gyógypedagógus
fog|a|kozik a sajátos nevelé si igé nyŰ tanu|ókka|.
Heti ké t a|ka|omma|, csoportos formában fo|yik a
fej|esáé sük egyé ni fej|eszté si terv a|apján'

A BTMN tanu|Tk ré szé re nem á||
rende|kezé sÜnkre fej|esáő pedagógus,
e|sősorban szaktanári segí tsé get kapnak:
tantárgyi, tanu|ásmódszertani fej|esáé sben
ré szesü|nek a szaké rtői vé |emé ny
Í igyeIembevé te|é vel. Els<jsorban szövegé rté si,
í rás- é s o|vasás nehé zsé o a ie||emző, i||etve az
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idegen nye|v tanu|ásáva| összefüggő
prob|é mákka| fogla|kozunk.

A taní tási irákon a szaktanárok az SN|. BTMN
tanu|ók prob|é máinak figye|embevé te|é ve|
igyekeznek differenciá|ni, több|etidőt
biztosí tanak, egyé ni segí tsé get nyú jtanak. A
differenciá|ást minden ko||é ga fontosnak tartja,
de a|ka|mazásában módszertani segí tsé gre
lenne szüksé gük.

Sajnos é vrő| é vre kerÜ|nek o|yan tanu|ók is az
iskolánkba, akik eddig nem vettek ré sá
vizsgá|aton, nem ré szesü|tek fej|esÍ é sben, í gy
az é |etkorukbó| adódóan komo|y hátránnya|
né znek szembe. Őket a szaktanári javas|attal
kü|djÜk az i||eté kes pedagógiai
szakszoIgá|atokhoz.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezetvé delm i
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

Egy gyógypedagógus é s egy fej|esáő
pedagógus fog|a|kozik a tanu|ókka|.

lgé ny szerint é s szüksé g szerint órákat tart a
pszicho|ógus' A tanu|ói |é tszámhoz viszonyí tva
magas a kiemelt figye|met igé ny|ő tanulók
aránya, a 2o,|6l2o17-es tané v vé gé n tanu|ók
59,5 száza|é ka tartozott va| am i |yen szem pontbó|
ebbe a csoportba.
Iskolánk, ahogyan aá' az
a|apdokumentumainkban is rÖgzí tettÜk nyitott a
sajátos neve|é si igé nyű tanu|ókka| va|ó
fogla|kozásra, az inté zmé nyben több é vre
visszanyÚ|ó hagyománya van oktatásuknak. A
fej|esáő foglalkozások az iskolában fo|ynak, a
szaké rtói vé lemé nyekben fog|a|taknak
megfe|e|ően. Je|en|eg 1 főál|ású
gyógypedagógus tanár tart te|jes óraszámban
fej|esáő fog|a|kozásokat é s egy
fej|esáőpedagógus segí ti a tanu|ókat.
Tanu|óink je|entós hányada a|apvető o|vasási,
számolási é s í rási nehé zsé gekke| küzd, amihez
gyakran önbizalomhiány vagy egyes esetekben
tú lé rté ke|é si tu|ajdonságok társulnak. Azokat a
fe|adatokat kedve|ik, ame|yeknek az eredmé nye
azonnal látható. A gyakor|atokat jobban kedve|ik,
mint az e|mé |eti fog|a|kozásokat, de többnyire itt
sem törekednek az a|aposságra, a lé nyeg
megismeré sé re.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|e|miszeripari
Szakqimnázium. Szakközé pisko|a é s Ko||é qium

Gyógypedagógust óraadói státuszban
foo|aIkoáatunk.
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FM Ke|et-magyarországi

Központ, Mezógazdasági

Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Gyógypedagógust az utazó gyigypedagógiai
há|ózaton keresául sikerÜlt kapnunk, fejlesztő
pedagógust foglalkoztatunk' Pszicho|ógus igé ny
szerint a jánosha|mi Gyermekesé ly Program
kereté ben á|l tanulóink rende|kezé sé re.
A fej|esáő pedagigus, mivel kevé s gyerekke|
foglalkozik egyszerre, tobb bizalmas
információhoz jut a tanulikka| kapcso|atban,
me|yekrő| szük'sé g eseté n egyeztet az
osáályftinökke|. lgy' ha a tanulónak segí tsé gre
van szÜksé ge' hamarabb tudunk inté zkedni. A
fejlesztó pedagógus rendszeresen foglalkozik a
tanu|ási nehé zsé gge| kÜzdó tanu|ókkal" A
ko||é gium neve|őtanárai cé lzott módon
konepetá|ják a |emaradó tanu|ikat' A kol|é gisták
át|aga fe|mé ré s a|apján bizonyí tottan magasabb
a bejári é s a jánoshalmi tanulóké ná|.
A mátrafÜredi iskola heti 5 irában fogla}koztat
gyermek'é s i{ú ságvé delmi fe|e|őst'
Ré szmunkaidcben fejlesziő pedagógiai
tevé kenysé get 1 fó fo|ytat' Fe|adata a *zaké rtői
vé lemé nyek a|apján fej|eszté si tervek ké szité se
é s a tanulók fej|eszté se. A tanirákon az
osztá|yok igen magás |é tszáma miatt nincs
lehetősé g ezekke| a tanulókka| va|ó kÜlon
fogla|kozá*ra" Annyit tudunk tgnni, hogy a
szaké rtoi vá|*mé nyben Í rt segé deszkÖzüket a
diákok rende|kezé sé re bocsátjuk, vaiamint a
fe|adatok megoldására tÖbb . idÜt blztasí iunk
számukra' Az í rásban gyengé n teljesí toket
inkább sziban ké rjük számon, i|letve igaz ez a
módszer fordí tott helyzetben is'
A tanulókat ré szké pessé g-zavar eseté n kizárólag
a te|jesitmé ny é rté ke|é se a|ó| mentjük í el. az
óra|átogatás számukra kÖtelezo'
lskolánkban 2 szakvizsgáva| rendelkező
pedagógus tart fej|eszto fog|akozásokat. A
torvé nyi e|őí rásoknak megfe|e|o iraszánÚ
fejlesáő fogta|kozásokat tart az é rintett
tanu|óknak. Egyé ni fejleszté si terv a|apján vé gzi
a tanu|ó fejlesáé sé t' felzárkiztatását'
A 2017|18. tané vben a Csongrád Megyei
Pedagigiai SzakszoIgá|at isko|apszicholigusa
heti ,t alka|ommal fogadóórát tart. Esetenké nt
órát |átogat, illetve a tanulikka| fogla|kozik'

Szakgimnázium,
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5.3.Tehetsé ggondozás

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé legyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

|gen, minden tanu|ó számára biztosí tjuk a ré szt
vé te|t a he|yi, városi' megyei, országos szakmai,
kÖzismereti é s sportversenyeken. A szakmai é s
tanuImányi kirándu|ások a tanu|ási motiváció
erősí té sé ben játszanak szerepet. Tanórai é s
tanórán kí vÜ|i versenyre va|ó fe|ké szí tő
fog|a|kozások egyaránt zaj |anak.

Bársony |stván Mezőgazdasági Szakgimnázium,
SzakkÖzé piskola é s Ko||é gium

A tehetsé ges diákjainkat tanórákon é s tanórán
kí vü|i fog|a|kozások kereté ben is támogatjuk. Az
a tapaszta|atunk, hogy akár sportban, akár
tanu|mányi versenyeken mé rettetnek meg
tanu|óink, minden i|yen esemé ny pozití v hatássa|
Van a szemé |yisé gfej|ődé sükre, ami visszahat
tanu|mányaikra é s csökkenti a |emozso|ódást' A
cé |zott fe|ké szí té seknek köszönhetóen pedig
rendszeresen szé p eredmé nyeket é rnek el, ami
motivá|ja őket a további fej|ődé sre.

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Pé |damutatás. Cé |kitűzé s. Munka, munka,
gyakor|ás Eredmé ny.

Bereczki Máté  E|elmiszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgim n ázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

A kÜ|önböző tanu|mányi versenyekre cé |zottan
ké szí tjÜk fe| a tanu|ókat pedagógusaink,
óraadóink segí tsé gé t igé nybe vé ve'

A |emorzso|ódás csökkenté sé re
szakmacsoportos fej|esáő órákat tartunk, aho| a
szakmai tanárok segí tenek a tanu|óknak a
hiányosságok pót|ásában' a fe|zárkózásban,
fóleg a hiányszakmát tanu|ó diákok ktré ben.

Fodor József É |e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|a

A tehetsé gek gondozása a mindennapok ré sze
az isko|ában. E|söd|eges formája a szakmai
versenyekre va|ó fe|ké szí té s, ame|y
szisáematikus folyamat szaktanárainak a|apos
munkáját dicsé ri.
A je|entkezők tudását a fe|ké szí té si fo|yamat egy
szintjé n mé rjÜk' é s a további fog|alkozások, a
versenyekre té ny|egesen de|egá|takka|
fo|ytatódik'
Az egyé b sport-, é s közismereti versenyre va|ó
nevezé s é s fe|ké szí té s a szakos ko||é gák |elkes
m unkájának kÖszönhető.
Az isko|a megí té |é sé t nagyban befo|yáso|ja,
hogyan szerepe|nek diákjaink a megyei,
országos közismereti é s szakmai versenyeken,
ezen kí vÍ j| a sikerek a többi diákra is motivá|óan
hatnak.
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Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

A tehetsé gek gondozása a mindennapok ré sze
az isko|ában' A tanu|ók igé nyeit zenei órák, é nek
tanárok, táncórák, sport edzók igyekeznek
kie|é gí teni, hogy a |egjobbat hozzák ki be|ő|ük. Az
szKrv é s egyé b sport é s tanu|mányi
versenyekre a gyerekeket szisztematikusan
ké szí tjük fe| kü|sős é s be|sős szakemberekkel'
isko|ai pszicho|ógus é s fej|esztő tanárok
bevonásáva| é s az eredmé ny nem is marad e|. A
siker ösáönzően hathat a többiekre. de ez nem
mé rhetó.

A |emozso|ódás csökkenté sé re a
szakmacsoportos fej|esáő órákat tartunk, aho| a
szakmai tanárok segí tenek a fe|ké szí té sben, a
hiányok póto|ásában fő|eg a hiányszakmát tanu|ó
diákoknak, ko||é gium |akóinak'

A rendszer ré szei a mentorá|as é s a szakmai

fej|esáó órák. A szaktanárok itt is külön

foglakoznak a

dé |utánonké nt.

rászoru|ó tanulókka|

Gregus Máté  Mezógazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Va||juk' hogy,,Mindenki tehetsé ges va|amiben.'',
Í gy a |emozso|ódás csökkenté sé ben szerepet
szánunk a tehetsé ggondozásnak is.

Amennyiben ta|á|unk, o|yan terü|etet amelyben
feltűnően jó ké pessé gekke| rende|kezik' akkor
í gy a tanu|ó tanulási motivációját tudjuk ertisí teni
más terü|eteken is.

P|. versenyfe|ké szí té st vá||a|unk szakmai
tárgybó|' a közismereti tárgyakbó| nyú jtott
kevé sbé  jó eredmé nyek e||ené re is.

A ko||é gák 80o/o-a biztosí t tehetsé ggondozást az
átlagnál magasabb tudásÚ diákok számára'

A ko||é gák 87%-a biztosí t Í e|zárkóÁatást az
átlagná| gyengé bb tudású  diákok számára.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium A tehetsé ggondozás isko|ánkban e|sősorban a
szakmai é rdek|ődé s erősí té se kapcsán je|enik
meg. P.c. é rdek|ódő je|entkezők a|apján
szakkörök, versenyfe|ké szí té sek fo|ynak a
dé |utáni órákban. A |emorzso|ódás
csökkenté sé hez ez a motiváció erősödé sé ve|. az
önbizalom növe|é sé vel, a jövőké p erősí té sé vel
járu|hozzá.

Kocsis P á| Mezőgazdaság i é s Környezetvé delm i
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

Haszná|ják a tehetsé ggondozást a
|emozsolódás m egakadá|yozására.
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Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé piskola é s Ko||é gium

A mezőgazdasági gé pé sz tanu|óink között
je||emző a tehetsé ges tanu|ók magasabb aránya.
IgyekszÜnk megfe|e|ő segí tsé get nyú jtani a
versenvfeIké szÜ|é sekben.

FM Ke|et-magyarországi Agrár.szakké pző

Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A tehetsé ggondozás intizmé nyünkb*n kÜ|tin
fag|alkozásak keretáben törté nik' pl'
versenyí elkászí té s, nyelvvizsgára tCIrté n0
fe|ké szí té s, iní ormatikai szakkÖr stb.
Á i*h*i*ággondcrás a kl*me1t í e|ad*tairlk k*:*
tgrtozik' ilnnek *lso*!*ge* í ornája a vel's**y*kr*
'yei* í eí kái*rí Í ás. Au i*k*|a megí té |*s*! nagy***
b*f*}yé **}ia. hogyan xaer*peln*k *ié :?jr:i*x "a
rn*gy*i. *r*:ágo* k*zi*rt"ter*li *s seakt"nai
versenyek**. A *xskm*i v*iseny*kr* ;el*ntk*zcr
ti:dá**t * f*lkászí tási í *lya*.lat *gy *;i*tjón
rné ljuk. ** * t*vábbi í *gla|kozásck, a
v*rs*ny*kr* t*ny'l*g**en d*i*g*i1*kk*i
folytai*dik.
Üiákjainkat feik*szí tj*k $zatl*lcr'er**ny*kre,
interneies idegen nyelv! v*is*ny*i{í e. rí }*gyei
kr;il*giumi ku|tut"á|is veti*|kedcr*' A
term*sx*tvé d*!nri v*té lkedck*n. vei***yeken
ig*n í *ntosnak ta*.iuk az isk*la je|legé bc|
adü*óan *z eredrn*ny*s rti*avé t*lt'
$portv*rseny*k** i* kivál*an szer*pe|nek
tanul*ink. ami testn*velás szak*s k*ilé gák |elkes
munkáj*nak ks$:ofi heta.
Á sz*kk*||é gir":rni ren**zer elöfe|té teleké nt' ez
é vtol vez*tiük be á teheisé ggondozó
í ogi*lt<*eá**k*t- vacjászati é * i*vé szeti
ismer*t*k. áltaián*s g*r*i:alsm*rei **
í elhasen;ilás, iernászetjiir* ós tr*ni*in*reti'
k*rrryez*t' é s t*rmr*szet..,lÉ d*i*rn. **he*z*ti
i*r* eret*k í ag}aik*zás'
Kcllé g!ur*unk rnár h**set"i *v*k ita kí s*rletezik a
tehets*ges diák*k fglkar*lásával, *zakr**i *
p*d*gagiai s*glté s*v*í . [tti! * tané vtcl. a
sx*kko|l*giurni rendseer b*vez*t*sónek
terv*z*rű piajekt*|cmek**t. tigy tűnik
kidolgc:*tiabb forniát *!tve talá* sikerasel}**k
|*hetunk' bár *z ae áv r*é g a tapasztalat*z*rz*s
jegyé ben te|ik' A k*vetkex* i*né vben a
t*h*ts*gg*ndozó fogiatkgzás*lE szárnát t*vabb
kei| ern*lni' lé szbgn a szakl"nák *}ta| bi:te*í th*t<:
s:akii.ány*k f*l* ipl. r**t{}rí i]ié *z-k*aeii. k';*.
í aí *ragó. virágkotő, í 1ász. xtb.}. ré s:ben eseileg
az álÍ aián** tantárgyak irá*yába ipl. $p*rt.
torté n*í **r. bi*l*gia' stb.}.
A teh*tsé ggondozás e|sősorban a szakmai
versenv*kre torté no fe|ké szí tós során va|ósui
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me6' Á *;*ki,arlár a tan*rnj k*r*t*k*n kivLii
dé |utáni or*k*n k*uitiÍ el a tan.":i*kaÍ .
[gyé bkeni * {*heisé ggonoÜ:as e napi munka
ré sze k*!i. h*gy |egyeri. !.:i*een plusz
feladatokkei. dií ferenciált muni<é vai a ianárok a
tanul*kb*n rejio teheí sóget f*ji*sziilt' igyekeznek
a legjobb*i kihoeni beloltrk.
A szentesi iskola nem alkalmazza a
tehetsé gg*ndozást a le moresolidás
csÖkkenté sé ben.

5.4. Pályavá|asztás/pályaorientáció, pályaköveté s

Taginté zmé ny neve

Ki skunfé |egyházi Mezőgazdasá g i é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Pá|yaorientáciinak a be|ső beisko|ázásban Van
szerepe, a szakmai munkaközössé gek vezetői, a
szakmai é s közismereti tanárok é s az
osáályfónökök' va|amint az isko|avezeté s
összehango|t munkájára van szüksé g.
Be|ső mé ré s ké rdőí v formájában'
Mindké t szakmai munkaközössé g rendszeresen
szentez Üzem|átogatásokat, szakmai
kiá||í tásokra szerveznek utakat mind osáá|y,
mind iskolaiszinten.
|gen, rendszeres a kapcso|atunk a Munkaügyi
Központtal.
A Nemzeti Agrárkamaráva| rendszeres é s ji
kapcso|atot ápo|unk. MegszervezzÜk a
Fog|a|kozások Heté t i||' a Fog|a|kozások Napját
é s a Szakmák é jszakáját is'
Egyé ni|eg szemé |yre szabottan az
osáá|yfőnökök segí tenek a tanu|óknak,
rendszeresen tájé koáatják á||ásböze, cé ges
megkeresé s, Í őisko|ai tanácsadók segí tsé gé ve|
|ehetősé geikrő| a tanu|ókat.
Az é rettsé gi i|l. a szakmai vizsga utolsó napján
ké rdtií ves felmé ré st vé geznek az osztályfőnÖkök
a tanu|ókka| Tájé koáatás terveimrő|' cí mme|,
ame|yben ké rjÜk a tanu|ók elé rhetősé gé t is.
Ujsághirdeté sek segí tsé gé ve| tájé koáatjuk őket'
hogy az isko|ai bá| kereté ben osztá|yta|álkozókat
is szervezÜnk. Az osáá|ytalá|kozók' é rettsé gi
ta|á|kozók beszé lqeté sei a|apián a vo|t
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osáá|yfőnökök beszámo|ói szinté n a
pá|yaköveté s módszerei.

Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

Pá|yaorientációva| kapcso|atban |eginkább
|eendő tanu|óink eseté ben fog|a|kozunk,
pá|yavá|asztási vásárok, nyí lt napok a|ka|máva|
mutatjuk be az á|ta|unk oktatott szakmák
e|őnyeit, hogy mié rt é rdemes hozzánk
je|entkezniÜk. Kipróbá|hatják' mi|yen
ké szsé gekke| ke|| rende|kezniük, ha az adott
szakmát vá|asztják é s mé g időben e|dönthetik,
hogy valóban az a terÜ|et é rdek|i-e őket.

Tanu|óink rendszeresen ré sá vesznek
gyár|átogatásokon, betekinté st nyerhetnek
szervezetek működé sé be, aho| ké zzel foghatóvá
vá|ik számukra, mi is vár rájuk, ha kikerü|nek a
munka világába'

Fe|sőoktatási inté zmé nyek rendszeresen
tartanak e|őadást vé gzős é vfo|yamainkon, aho|
tanu|óink tájé kozódhatnak továbbtanu|ási
|ehetősé geikró|

Sort kerí tÜnk rá, hogy visszahí vjunk vo|t tanu|óink
közü| o|yanokat, akik egy e|óadás keretein be|Ü|
bemutatják ho| sikerü|t elhe|yezkedniiik,
konkré tan mive| fog|a|koznak a
mindennapokban, hogyan boldogulnak.

A diákok tanu|mányaik vé gzé se során
lehetősé get kapnak rá, hogy ré szt vegyenek
szakmai versenyeken, ez minden esetben
ösáönzően hat rajuk' ha komo|yan veszik hosszú
távon profitá|nak is be|ő|e' Sajnos a tanulók
többsé ge nem tud ré szesÜlni ebben a
sikeré |mé nyben, őket a mindennapi fe|adatok
e|vé gzé sé ben ke|| segí teni, a kudarcok
e|kerü|é sé hez kel| nekik segí tsé get nyÚjtani.
Ebben segí tenek a szakmai korrepetá|ások é s
fe|zárkóztatő oktatások. amikke| a
|emozso|ódást cé |ozzuk csÖkkenteni, ily módon
hozzásegí tve óket szakmájuk megszezé sé hez.

Pályaorientáciis programsorozatban az idei
é vben a NAK szervezé sé ben tÖbb á|ta|ános
isko|ábó| |átogattak e| hozzánk 7., 8. osztályos
tanu|ók, aminek köszönhetően szé |esebb kÖrben
tudtuk né pszerú isí teni ké pzé seinket. A szakmai
vizsgák te|jesí té se után tanu|óink további
terveirő| ké rdőí ves formában tájé kozódunk,
ezeket az adatokat exce| táb|ában összesí tjük é s
megőrizzük.
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Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Minden ko||é ga. 'Koordiná|ása az á|ta|ános
igazgatóhe|yettes fe|adata. ElengedjÜk az
é rdek|ődő tanu|ókat nyí |t napokra.

Fogadjuk az inté zmé nyilnkbe é rkező
fe|sőoktatási inté zmé nyek ké pvise|őit.

A 8. osztá|yos tanu|ók számára pedig nyÍ |t
napokat tartunk. Nem rende|kezÜnk, de
megkeresé sre az á|ta|ános iskoláknak
tájé koáatót kÜ|dünk a vo|t diákjaikró|.

A tőlÜnk kikerü|ő diákok gyakran
vissza|átogaÍ nak hozzánk, é s ve|ük fo|yamatos
beszé lgeté seket tartunk a tapaszta|ataikró|.

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
Mezd'gazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

Inté zmé nyÜnkben a pá|yaorientációva| az
igazgató, a he|yettesek é s a gyakorlatioktatás-
vezető fog|a|kozik

Szí vesen fogadunk á|talános isko|ai é s óvodai
csoportokat, akiknek bemutatjuk isko|ánk
je||emző szakterü|eteit, az itt oktatott szakmákat.

Az é rdeklódő csoportoknak egyé b szakmai é s
nyí lt napokat is szervezünk üzem|átogatások
kereté ben.

Szakgimnáziumi é s szakközé pisko|ás diákjaink a
saját szakterÜ|etüknek megfe|e|tí
üzem|átogatásokon é s gyakor|atokon vesznek
ré szt.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaráva| kÖzÖsen
is szervezÜnk minden é vben szakmai
bemutatókat, üzem|átogatásokat a 7-8.
osáá|yosok számára.

A je|entősebb szakmai kiá|lí tásokon va||ó
ré szvé te|re. isko|ánk minden tanu|ójának
|ehetősé get biztosí tunk é rdek|ődé sé nek
megfeIe|óen.

É rettsé gizó diákjainkka| m egismertetj Ük szakmai
ké pzé seinket é s támogatjuk é rettsé gi utáni
szakké pzé süket.

Fodor József Ele|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskola

A pá|yaorientációs tevé kenysé gnek inté zmé nyi
szinten az igazgatóhe|yettes a fe|e|őse, ré sá
vesz benne a te|jes tantestÜ|et, é s segí tik a
tanu|óink is. Va|amennyi meghirdetett
pá|yavá|asztási fórumon ké pvise|jük az isko|át,
nyí |t napokat szervezÜnk. Az á|talános iskolábó|
hozzánk é rkezőknek interaktí v módon
bemutatjuk a ná|unk oktatott szakmák je||emzőit.
Ré sá veszünk á|ta|ános isko|ai szü|ői
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é rtekez|eteken, osztá|yfőnöki óránkon é s egyé b
iskolai rendezvé nyeken is.
A szakmai kirándu|ások kereté ben a gyakor|ati
oktatók é s a szakmai e|mé |etet taní tó tanárok
rendszeresen vé geznek tanu|óinkka|
Üzemlátogatásokat.
Vé gzős tanu|óink eseté ben e|sősorban az
osáá|yfőnökök segí tik a tanu|ókat az é |etpá|ya
tervezé sben, pá|yaorientációban. A munkaerő-
piaci ismertek átadásában igé nybe vesszÜk a
pá|yavá|asztási tanácsadó segí tő
kozremŰködé sé t is.
A pá|yaköveté s is az osáá|yfőnökök Í e|adata, a
vé gzett tanu|ókra vonatkozóan egyé ni
megkeresé sse| gyűjtik be az információkat. Ez a
fe|adat a tanu|ói visszaje|zé sek hiányában
naoVon nehé zkes.

Ga|amb József Mez<1gazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Egyé ni Vagy csoportos pá|yavá|asáási-,
pá|yaorientációs szo|gá|tatásokat, a beisko|ázási
rendezvé nyeken, i||. osáá|yfőnöki órák kereté ben
tartunk. A szakmai kirándu|ások kereté ben a
gyakorlati oktatik é s a szakmai e|mé |etet taní ti
tanárok rendszeresen vé geznek tanu|óinkka|
Üzem|átooatásokat.

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Pá|yaorientáciTval a szakmai munkaközössé g é s
a vezetősé g fog|a|kozik kieme|t szerepkörre|.
Kinevezeft fe|e|óse a szakmai igazgatóhe|yettes.

Pá|yaorientácii a|apvetően á|ta|ános isko|ai
feladat, a beisko|ázási rendezvé nyeken, i||.
osáá|yfőnöki órák kereté ben tartunk
pá|yaorientációs rendezvé nyeket, mé ré seket é s
vizsgá|atokat.

A fe|sőfokú  tanulmányokhoz kapcsolódóan
termé szetesen vé gzünk közé pisko|ai
feImé ré seket.

Üzem-, é s gyár|átogatások szervezetten é s
rendszeresen fo|ytatunk minden ké pzé si
területnek megfe|e|ően (agrár, műszaki).
Szakmai kiá||í tások |átogatása is fo|yamatos, a
ko||é gák 47o/o-á rendszeresen szervez i|yen
utakat.

SzÜksé g eseté n a Munkaügyi Központta|
együttműktdünk a diákokat é rintő prob|é mában.

A sikeres szakmavá|asáás, é s szakmaszerzé s
é rdeké ben a NAK Csongrád megyei
szervezeté ve| a|akí tottunk ki sikeres
együttműködé st.
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Egyé ni Vagy csoportos pá|yavá|asZási-,
pá|yaorientációs szo|gá|tatásokat, a beisko|ázási
rendezvé nyeken, i||. osáá|yfőnöki órák kereté ben
tartunk.

Nincs kapcso|at pá|ya-, é s munka
pszicho|ógussa|, vagy pá|ya. é s munkavá||a|ási
tanácsadó szakemberre|.

A pá|yaköveté st vé gzünk, az ada|ok begyú jté sé t
a vo|t osztályfőnökök vé gzik. A szakmai
igazgatóhe|yettes összesí ti é s csato|ja vissza az
információkat. A szaktanárok 80%-a figye|emme|
kí sé ri a diákjai isko|a befejezé se utáni é |etÚtját.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium Van kinevezett fe|e|őse a pályaorientációnak, de
minden osáá|yfónök é s a pedagógiai
igazgatóhe|yettes munkaköri köte|essé ge
fog|a|kozni a pá|yaorientációs ké rdé sekke|.
lnté zmé nyi mé ré s a té máva| kapcsolatban
informá|is szinten |é tezik.

A gyakor|ati oktatás kereté ben tanu|óink sŰrűn
|átogatják a ké pzőhe|yeket: erdőgazdaságokat,
magánerdőket, i||etve nemzeti parkokat.

Egye|őre nincs kapcso|atunk a munkaügyi
központta|.

E|sősorban a fent em|í tett erdé szeti vá||a|atok.
gazdá|kodási egysé gekke| működünk egyÜtt.

Egyé ni e|beszé |geté sekke| próbá|juk a
tanu|iinkat segí teni a számukra megfele|ő
munkahe|y, munkakÖr, vé gzettsé g
megta|á|ásában é s megszezé sé ben.

A fe|soro|t szakemberekke| nincs mé g
kapcsolatunk.

Pá|yaköveté si gyakor|atunk informá|isan
működik' az osáá|yfőnökök szintjé n. Ré gi
diákjaink visszaje|eznek
eredmé nyeikről.

a sikereikrő|.

Kocsis Pá| Mezógazdasági é s Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s Szakközé piskola

Minden osztályfőnök ré sá vesz benne.
Koordiná|ása az igazgatóhe|yettes fe|adata. Nem
rende|kezünk, de megkeresé sre az á|ta|ános
isko|áknak tájé koáatót kü|dünk a volt diákjaikró|.

gyakran
vissza|átogatnak hozzánk, é s ve|ük folyamatos
beszé |geté seket tartunk a tapaszta|ataikról.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|elmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A beisko|ázási marketingre komo|y energiát
fordí tunk. A szakgimnáziumi osáályok eseté n a
tanu|ók oó|vatábor kereté ben inqvenesen
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szerezhetné nek segé dmotoros jogosÍ tványt.
Sajnos i|yen fe|té te|ek biztosí tásáva| sem tudunk
é rettsé giző osztá|yt indí tani'

A Nógrád Megyei Kormányhivata| Szé csé nyi
Járási Hivata| Fog|a|koáatási osztá|yáva|
nagyon jó a szakmai együttműködé sÜnk, í gy
rende|kezÜnk információva| az e|he|yezkedé si
mutatókró|. Je||emzően a mezőgazdasági
gé pé sz tanu|óink tudnak |eggyorsabban
elhe|vezkedni a munkaerőpiacon'

FM Ke|et-m agyarországi Agrár-szakké pző
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Pá|yaorientációs tevé kenysé get isko|ánkban
senki nem folytat. A gyermekesé |y prograrn
kereté ben vannak munkatársak, akik
inté zmé nyÜnk bevonásáva| kÜ|ön í og|alkoznak
tanu|óinkka|' i||etve segí tsé günkr* van ebben a
megyei pedagógiai szakszo|gá|at is.
A szakrnai kirándu|ások kereté hr*n a gyakor|ati
oktatók é s a szakmai e|mé letet taní tó tanárok
rendszeresen vé geznek tanulóinkka|
üzem|átogatásokat.
A munkaügyi kÖzpont is bekapcsolódik a
pá|yaorientációs tevé kenysé gbe, rendszeresen
hoz isko|ánkba é rdek|ődő tanu|ókat'
A Bács.Kiskun megyei Pedagógiai
Szakszolgá|atta| együttműkodve é rkeznek
szakemberek az iskolánkba é s csoportosan
tartanak tanu|óinknak fog|alkozásokat. Ez é vente
egy alka|omma| 3 órás je|ent.
A pályakÖveté st az osztá|yí ónokok adják le. A
vé gzett tanulókra vonatkozóan egyé ni
megkeresé sse| gyűjtik be az információkat' majd
adják |e az igazgatóhe|yettesnek.
Leendő diákjaink saámára rninden é v
novemberé ben nyí it napokat szerveeünk' AZ
á|talánas isko|ábá! hozzánk é rkezőknek.
bemuÍ atjuk a nálui.rk aktatott szaknák je||emzÓit.
f;zen a rendezvóny*n komo|y sz*repet vá|la|nair
vé geos technikus tanu|oink' n!$zen sokkai
hite|esebbek tudnak ienni. mÍ nt a pedagigusok.
Valanennyi meghirdetett *ályavá|asztási
í órurnon tÖbb megyé ben is ké pvise|jük az iskolái.
Erre a fe|adatra van ki;elolt páí yavá|asztási
f*|elcjs' munkáját diá}tok segí tlk.
A í els*oktatási inté zmé nyekbe va}ó je|entkezest
az oktat*si.ne*leié si igazgatóhe|yettes
koordiná|ja. Az oktáber vé gé n megrendezeit
Vadas Napokra eiaadókat hí vi:nk azokról a:
egy*temekről, fcj!skolákri|. ahov:! |eginkább
vann*k intózmenyunkbő| jelentk*zok. A tanu|ók
ré szváielé t az ecvetemi nví |t nao*kon' Educati*-
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kiá|lí tás*n, á|lásbtirzé kgn biztosÍ tjuk. F.ár az
iskol* rendelkezik pályaköveté si rendszerrel.
műkodteté se a tanulÖi visseajelzé sek |riányában
nagysn nehé zkes"
|skolánkban műkodik Ögy beisko|ázási
munkacsoport, aminek tagjai fele|ősek á
pá|yaorientáciis programok megszervezé sé é rt,
lnté zmé nyi szinten az igazgatóhe|yettes a
í eIelőse.
Tané v e|ott el|át*gatunk a pé k gyakor|ati
ké pzőhetyre. i||etve a tané v során mindig van
lehetősé g va|ami|yen szakmai kirándulásra.
A pályavá|asáási nrunkában igé nybe vesszük a
pá|yavá|asztási tanácsadi segí tő
kozremÜkÖdé sé t' Pályaorientáció* napokat
szervezÜnk' ré szt veszünk a $zakmák ájseaká,;a
programban.
A pályakÖveté si rendszerünk nem nnűkÖdik. de
szeretné nk eá megszervezni. A korábban nálunk
vé gzettekkel iörté no kapcso|attartás a
beisko|ázásunkban is sokat tudna segí teni'
lsko|ai szinten nincs kije|Ö|t felelőse a
pá|yaorientációnak. Nem fo|ytatunk a
pá|yaorientációva| kapcsolatos adatgyűjté st.
Üzem-, é s gyár|átogatások szervezetten é s
rendszeresen, egé sz é vben, az iskola saját
buszáva| fo|ynak. Mive| az isko|a csak ré szben
rendelkezik a ké pzé shez né |k|lltzhetetlen' SZVK
álta| előí rt eszktzökkel. gé pekke|' ezé rt indoko|t
a modern, műktdő gazdaságokban a legú jabb
technológiai fo|yamatok elsajátí tása. A
munkaerópiacon javí tja a versenyké pessé get, ha
a megalapozott elmé leti tudáshoz' napraké sz
gyakorlati ismeretek is társulnak.
A Csongrád Megyei Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara kÖzÖs beiskolázási programban Vett
ré szt az isko|ával' va|amint fo|vamatos
szaktanácsadássa|. rendezvé nvek
szervezé sé vel segÍ ti partnereit.
A szakmai tanárok, osáá|yfónokok segí tik a
tanu|ikat az é letpá|ya tervezé sben,
pá|ya*rientációban.
Nincs egysé ges gyakor|at a pályaköveté sre' de
az osztá|yfónÖkök, a diáktársak tartják a
kapcso|atot a már vé gzett tanu|óinkka|, í gy
nyomon követjÜk az é |etú tjukat' Az isko|a mindig
ÖrÖmme| |átja volt diákjait az é vfo|yam-
ta|á|kozókon, aho| szinté n informálódunk az itt
vé gzeüek pá|yájáról.

V(.\_-1.
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6.Támogató környezet mí i ködteté se

6.1.Kapcsolatok a segí tő szolgálatokkal
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Taginté zmé ny neve

Kis ku nfé |e gyházi Mezőgazd aság i é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko||é gium

Kiskunfé |egyháza Város összes inté zmé nyé ve|
p|. Önkormányzat, á|ta|ános isko|ák, Városi
Könyvtár' Kiskun Mú zeum, Műve|ődé si Központ,
Városi Mozi, Vöröskeresá, Csa|ádsegí tő,
Vé dőnői Szo|gá|at, Pedagógiai Szakszo|gá|at,
Szociá|is otthonok, Termá| ParkfÜrdő,
Rendőrsé g stb. kapcso|atot tartunk. Napi'
heti,havi, esetenké nti. Megje|enünk minden
városi kieme|t kulturális, szakmai rendezvé nyen.
Rendszeresen ré sá veszÜnk diákjainkka| a
városi ünnepsé gek megszervezé sé ben' A
MentsÜnk meg egy kertet akció kereté ben
tanulóink rendszeresen |átogatnak el a szociá|is
otthonokba. A VörÖskeresá szervezé sé ben
isko|ánk rendszeresen ad otthont vé radásnak.
Tanu|óink e|őszeretette| vesznek ré sá városi
jóté konysági akciókban'

Bársony lstván Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Pa isko|ánknak nagyon szerteágazó
kapcso|atrendszere Van a kü|önböző
szervezetekke|, akikkel a. kapcso|attartás
rendszeres i||etve esemé nyfÜ g gő.

Az' isko|át támogató szo|gá|atok a városi
önkormányzat, rendőrsé g, oktatási hivatal,
gyámhivata|, pedagógiai szakszo|gá|at,
gyermekjó|é ti szo|gálat, gyámhivata|,
agrárkam ara, vadászkamara.

A kapcso|attartás ezekke| , a szervezetekke|
te|efonos, e-amil-es i||etve szemé |yes formában
törté nik.

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Egé szsé gÜgy. Bűnü|dtzé s. onkormán1zat'
Helyigazdaság.
A|ka|manké nt szervezÜnk programokat, me|yek:
előadások, tájé koáatások' folvi|ágosí tások'

Bereczki Máté  Ele|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Sportiskola

lsko|ánk kapcso|atrendszere igen sokré tű é s
szerteágazó. Szakké pző isko|aké nt az egyik
legfontosabb kapcso|atot a kü|só
gyakor|óhe|yekke|, cé gekkel é s az Iparkamarával
tartiuk fenn. Tanoazdasáqunk ré vé n
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borászatokka|, gazdaságokka|, hegybí róva|
ápolunk ji kapcso|atot, i||etve a he|yi
rendtí rsé gge|' gyermekjó|é ti szolgá|atokka|
Járási Hivata|okka|, vé dőnőkke|, oktatási
Hivata|la|' i||etve a kÖzössé gi szo|gá|at kapcsán
számos önkormányzatta|, könyvtárra|'
vá||a|kozóva|, Katasárófavé de|emme| tarjuk a
rendszeres vagy időszakos kapcso|atot. A
kapcso|aftatás te|efonon, e-mailben é s postai
Úton is törté nik.

Fodor József E|e|miszeripari Szakgimnázium é s
SzakkÖzé pisko|a

Fz inté zmé ny kapcsolatrendszere sokré tű.
Egyré sá kapcso|atban á|| a kü|ső gyakor|ati
he|yekke|, cé gekke|, a Csongrád Megyei
Agrárkamaráva|. Másré szt a hivata|os
szervekkel, rendórsé gge|' gyámhivata||a|,
Gyermekjó|é ti SzoIgá|atta|' járási hivataIokka|,
egé szsé gÜgyi inté zmé nyekke|, iskolai vé dőnó.
há|ózatta|. Szeged Megyei JogÚ Város
tnkormán;zatáva|, é s a környező te|epü|é sek
önkormányzataiva|, oktatási Hivata||a| stb.
Továbbá a Pedagógiai Szakszo|gá|atokka|,
pedagógiai szakmai szo|gá|atokka|' a város többi
közé pisko|ájáva|, álta|ános isko|ákka|. KÜ|Önboző
ku|turá|is, civil szervezetekke| az isko|ai
közössé gi szo|gá|at kapcsán.
A kapcso|attartás fo|yamatos, i|letve
esemé nyfÜggó é s rendszeres, form ája te|efonos,
szemé |ves é s e-mai|ben is zai|ik.

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Pe' inté zmé ny kapcso|atrendszere sokré tű.
Egyré sá kapcso|atban ál| a kü|só gyakor|ati
he|yekke|' cé gekkel, az |parkamaráva|. M ásré sá
a hivatalos szervekke|, rendőrsé gge|,
gyám hivata||a|, Gyerm ekjó|é ti Szo|gá|atta|, járási
hivata|okka|, egé szsé gÜgyi inté zmé nyekke|'
önkormányzatokka|, oktatási Hivata||a| stb.
Továbbá a Pedagógiai Szakszolgá|atokka|,
pedagógiai szakmai szo|gá|atokka|.
A kapcso|attartás fo|yamatos, i||etve
esemé nyfüggó é s rendszeres, formája te|efonos,
szemé |ves é s e-mai|ben is zaiIik.

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Egyházakka| közvetlen kapcso|ata nincs az
isko|ának. Az egé szsé ges Vásárhe|y Program
|egtÖbb rendezvé nyé n aktí van ré sá vá||a| é s
vesz az isko|a diákjai é s do|gozói. A ku|tú ra
tekinteté ben szí nház é s mú zeum |átogatásokat
szervezÜnk. A Rend<í rsé gge| kieme|ten jT
kapcso|atunk Van, a bűnmege|őzé s,
drogprevenció é s minden o|yan ké rdé sben
ame|vben é rintett |ehet a rendőrsé q.
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Az önkormán;zatta| is kieme|ten jó kapcso|atot
ápo| az isko|a. A szociális inté zmé nyek é leté ben
az 50 órás közössé gi szolgá|at kapcsán szinté n
je|en vagyunk. A kapcso|atunk a mé diáva|
kiegyensú |yozott, az isko|a sikereirő|' az isko|a
é |eté nek fontosabb törté né seiről rendszeresen
beszámoInak'
A kapcso|atok rendszeresek, az igé nyeknek
meqfeIe|őek.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium A segí tŐ szo|gá|atokka| alka|manké nt, ha
fe|aján|ják a segí tsé gÜket vagy nekünk van
szÜksé gÜnk segí tsé gre vesszük fe| a kapcso|atot.
osáá|yfőnöki órák kereté ben, iskolai szervezé sű
a|ka|makkor tájé koáató e|őadásokat ké rünk,
i||etve kapunk tő|ük.

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

A|ka|manké nt szervezÜnk programokat, me|yek:
e|őadások, tájé koáatások, fö|vi|ágosí tások.
Rendőrsé g, |sko|aorvos é s vé dónő.
KözmŰve|ődé si inté zmé nyek
Civi| szervezetek (ifl ú sági szervezetek, környezet
é s termé szetvé de|mi egyesÜ|etek, szakmai
egyesliletek, a|apí tvány)

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|e|miszerí pari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

A vé dónői szo|gálatta| szoros az
egyÜttműködé sünk.
A pedagógiai szakszo|gá|atta| már nem ennyire,
aminek oka |ehet, hogy a megyé ben egyedül mi
m űkÖdÜnk m iniszté rium i fenntartás a|att, e|té rően
az összes tÖbbi közé pisko|átó|.
A Szé csé ny Kisté rsé g Szociális Szo|gá|tató
Központ é s Gyermekjó|é ti Szolgá|atáva| is szoros
az együttműködé sünk a tanu|ói összeté te|Ünk
kapcsán.

FM Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pző

Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Va|amennyi taginté zmé nyÜnkben biáosí tott az
isko|aorvos é s az isko|ai vé dőnői szo|gá|at.
Rendelkezünk isko|aorvosi rende|óvel. Pe.
isko|afogászati e|látást kizáró|ag Mátrafüreden
szervezik meg.
Kapcso|atot tartunk: egyházzal, a ko||é gistáknak
egyé ni igé ny szerint hittan szervezé sé b*n:
rendőrsé gge|: van iskolar*ndőri támogatásunk,
illetve havonta helg adunk a megyei rendors*gi
fórumnak; az egé szsé gÚgyi kÖzponttaI az
együttműkÖdé s szí nterei: pályázatok'
elscÍ segé lynyú jtás. sztirővizsgá|atok,
egé szsé gnapi programok. ú jra é |esztö tanfolyam,
gyermekjólé ti szoIgálattal; kÖzÖs pá|yázatok,
melyek kereté ben szociá|is munkás jár havi ké t
aIkalomma| isko|ánkba' továbbá pá|yaorientációs
tevé kenvsé o zaiIik. tanulmánvi kirándulásokra
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mehetnek tanu|óink, pszicho|ógus segí tsé get
kapunk.
Esetrnegbeszé |é seken ve$uunk rászt a városi
gyermekjilé ti i|letve családsegí tö szolgálatnál, A
helyi kÓrzeti rendőr é s a gyÖngyosi
rendőikapitányság bűnmegeiózé si ás
drogprvenciis e|őadásokkal segí t! nrunkánkat.
Az [gri Pedagigiai Oktatási KÖzpont
munkatársai mindig ké szsé ggel ;i||nak szakma!
ké rdé sekben rendelkezé sÜ nkre.
Az SNl-s é s BTMN-s tanulok ügyé ben
rendszeresen kgnzu|tá|unk a megyei
szakszc|gá|attal' Á' kapcsolattartás modja:
szemé lyes, te|efon. e.mail.
A kollé gistáknak biztosí tjuk a hitoktatást
Meglepő, hogy mi|yen sokan tartanak igé nyt ana,
hogy a |e|ki egé szs*güket valami|yen formában
ápo|ják'
Egé szsé gÜgy: iskolaorvos' vé donó . sztiksé g
szerint a rendelkezé sirnkre áIl. A kÖtelezo
vizsgá}atokat minden é vben e|vé gzik'
Prevenció" bűnuldÖzás területé n a rendörsé ggel
tartjuk a kapcsolatot . tanávenké nt eloadást
tartanak, i||. szüksé g szerint azonnali segí tsé get
kapunk tőltjk.
Mádia: a he|yi é s a regioná|is nyomtatott sajtóban
megjelenik az iskola - a helyiben kb"
negyedé vente, a Heves Megyei l-lí r|apban é vente
a beisko|ázás kapcsán i||etve a tanulmányi
versenyen eredmé nyesen szerepli tanuloinkró|
is je|ent meg cikk. Ezen kí vül cikk je|ent meg az
isko|áról a Magyar MezŐgazdaság
me|lé kleté |ren, az MMG Gé ppiac cí mű
kiadványban is' A prevenció é s a csa|ádügy
t e rÜ l e t é nagyámha t i s ág . agye rmek j o l é t i
szo|gálat, a kormányhivatal (hiányzásokka|
kapcsolatos é rtesí té sek) a í egfontosabb
partnereink, Az egyuttműkodé s mindegyik
szervezette| jonak mondhati. Vannak tanu|óink
akik iakásotthonokban é lnek' ezek vezetói is
szoros é s segí tó kapcso|atban ál|nak ve|Ünk. Az
onkormányzatok, a helyi Karitasz, az Aranykapu
HsZK a tanu|iink kÖzössé gi szo|gá|atának
te|jesí tásé ben vannak segí tsé günkre.
Ku|tú ra: a he|yi művelődé si házza| kozos
pá|yázataink vannak; kÓnyvtár- é s
szí nház|átogatások szervezé se a koze|i Egerbe.
Magyar VÓröskereszt, Csa|ádsegí tó Központ,
szentesi Rendőrkapitányság, Szentesi
Tűzoltóság, Pedagigiai Szakszo|gá|at, Szentesi
Református Grow Group Palánta KÍ t.
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Agrár ZtI' mind hozzájáru|nak
támogatásukka| az iskola eredmé nyes
mijkÖdé sé hez'
Támogatják a rendezvé nyeinket, e|oadásokat
tartanak, az Arpád Agrár Zr1. tsztöndí jat biztosí t
a diákoknak. A rendőrsé gge! a
bűnmegelőzé sben, a szociá|is inté zmé nyekke| a
prob|é rnás csa|ádi hátterű' bei||eszkedé si
zavarokka| küzdo diákck Ügyeiben műkodÜnk
egyÜtt. A vöröskereszt he|yi szervezete,
kapcsolódva a programjainkhoz, kihelyezett
vé radást szervez az iskolában' igé ny szerint
egyszerli szűrővizsgá|atokat e|vé gez, tanácsokat
ad.

6.2.Szakmai partnerkapcsolatok

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé |egyh ázi Mezőgazdasá g i é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Tanu|óink rendszeresen vesznek ré sá a
Műve|ődé si Központ é s a Könyú ár e|öadásain,
kiá||í tásain. Rendszeresen |átogatjuk a Kiskun
M ú zeum tár|atait, több csapatta I veszün k r é szt az
á|taluk szervezett He|yismereti Veté |kedón.
Tanu|óink munkát vá||a|nak a Natura Hungarica
A|apí tványná|' együftmŰködtünk nz É let Menete
aIapí tvánnya|.
A gazdá|kodó szervezetek segí tik tanu|óink
gyakor|ati ké pzé sé t' kapcso|atunk a kö|csönös
e|ismeré s, mege|é gedé s jegyé ben zajlik.
Az á|ta|ános isko|ák é |eté ben a fog|a|kozások
hete, a szakmák é jszakája, a Piknik, a
pá|yavá|asztási kiá||í tások é s a nyí |t napok során
nyú jtunk betekinté st isko|ánk é |eté be.

Bársony István Mezógazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Kö|csönös egyÜttm űködé sen a|apu|ó jó viszonyt
ápo|unk a Műve|ődé si Központ é s Városi
Ga|é riáva|.
Inté zmé nyÜnket mondhatni egyedü|i pé nzÜgyi|eg
támogató szerv Csongrád Város
tnkormánpata'
Jó kapcsolatot ápo|unk a he|yi é s környé kbe|i
á|ta|ános isko|ákka|
Fe|sóoktatási inté zmé nyekke| rendszeresen
együttműködünk, e|óadási |ehetősé get
biztosí tunk számukra ké pzé seik bemutatására,
ezze| segí tve továbbtanu|ni vágyó diákjaink
táié kozódását.
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Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

|gé ny szerinti rendszeressé gge|. Hetente,
havonta. é vente.
Pa inté zmé nyt pé nzügyi|eg támogató civi|
szervezet 1.

Az álta|ános isko|ákka| a beisko|ázás kapcsán
tartunk szoros kapcsolatot.
A fe|sőoktatási inté zmé nyek is rendszeresen
meg|átogatják isko|ánkat, órákat tartanak,
tájé koáatnak a fe|sőoktatási Iehetősé gekről.

Jó együttműködé s a|aku|t ki a té rsé g gazdasági
;gysé geive|. A ré gión kí vÜ|i szakmai kapcso|ataink
s jelentősek. Ez e|sősorban az erdőgazdasági
.é szvé nytársaságokat, az erdé szeti szakoktatás
:ársinté zmé n yeit, az VM Vidé kfejlesáé si Ké pzé si
ás Szaktanácsadási Inté zetet' az országos
Erdé szeti Egyesü|etet, az A|fö|di Erdőké rt
Egyesü|etet jeIenti.

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

Jó együttműködé st a|akí tottunk ki a Bajai
Turisztikai Központta|' Ré sá veszünk
kiál|í tásokon, vásárokon nem csak kiál|í tóké nt, de
programok biztosí tásáva| is. (Adventi vásár -
ké zműves é s zenei bemutatik: Kerté szeti
kiá||í tás é s vásár öná||ó kiá||í tás' Öt<o-
játszóház, D í szn övé n y Vásá r. )
Jó a kapcso|atunk a helyi 'önkormányzatta|
(rendezvé ny dí szí té sek biáosí tása,
megem|é kezé seken városi műsor)

AE. inté zmé nyt fenntartó finanszí rozásbó|
m űködik. Civi| szervezeti támogatói nk nincsenek.

Gazdá|kodó szervezetekke|. é s
sportegyesü|etekke|' mint kÜ|só gyakor|ati he||ye|
szoros é s jó kapcso|atot tartunk. A gyakor|ati
ké pzé s me|lett segí tik a vizsgára va|ó fe|ké szí té st
is.

A he|yi é s környé kbe|i á|ta|ános isko|ákka| jó
kapcsolatot a|akí tottunk ki. Rendszeresen ré sá
vesznek nyí |t napjainkon é s mi is ré sá veszünk
az álta|uk szervezett pá|yavá|asztási
táié koáatókon.

Fodor József E|e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

PE. inté zmé ny kapcso|atrendszere sokré tű.
Egyré sá kapcsolatban ál| a kü|ső gyakor|ati
he|yekkel, cé gekke|, a Csongrád Megyei
Agrárkamaráva|. Másré szt a hivata|os
szervekke|, rendőrsé gge|' gyámhivata||a|,
Gvermekii|é ti SzoIoá|atta|, iárási hivataIokka|,

*:É cxxnvls
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egé szsé gügyi inté zmé nyekke|, isko|ai vé dőntj-
há|ózafta|. Szeged Megyei JogÚ Város
tnkormányaatáva|, é s a környező te|epÜ|é sek
önkormányzataiva|, oktatási Hivata|la| stb.
Továbbá a Pedagógiai Szakszolgá|atokkal,
pedagógiai szakmai szo|gá|atokka|, a város többi
közé pisko|ájával, á|ta|ános isko|ákka|. KÜ|önböző
ku|turá|is. civi| szervezetekkel az isko|ai
közössé gi szo|gá|at kapcsán'
A kapcso|attartás fo|yamatos, i||etve
esemé nyfÚ ggó é s rendszeres, form ája te|efonos,
szemé |ves é s e-mai|ben is zaiIik.

Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Pe' inté zmé nyt csak a fenntartó támogatja
anyagi|ag, más szerv nem á|doz rá pé nzt, mé g a
he|yi Önkormánpat sem. Minden é vben
igyekszÜnk kihaszná|ni a pá|yázati
|ehetősé geket' abból póto|juk az anyagi
hiányosságokat.
Az á|ta|ános isko|áknak fe|ajánlottuk a ,,Nyitott
iskola" program kereté ben, hogy po|itechnika
órákat tarthatnak a tanműhe|yeinkben
(pályaorientáció). Sajnos csak ké t iskola mutatott
né mi é rdek|ődé st, de rendszeres látogatás nem
jÖtt |é tre (nem a mihibánkbó|).

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé piskola

pz isko|a a közé p é s á|ta|ános isko|ákkal
kiegyensú |yozott kapcso|atra törekszik. P|.
prob|é ma eseté n több esetben törté nt áttaní tás
más inté zmé nyekbe oda-vissza. Je||emzően
segí tő az együttműkÖdé s.
A Hódmezóvásárhe|yi közműve|ődé si
inté zmé nyeket fo|yamatosan |átogatjuk.
A gazdá|kodi szervezettekke| kieme|kedően jó
kapcso|atot tartunk, az agrár vá||a|kozások
partnerké nt tekintenek az isko|ára'
A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági
Karáva| nagyon jó munkakapcso|atot sikerü|t
kia|akí tani. Számos o|yan programon szoktunk
ré szt venni/vál|a|ni ame|yet a Kar szervez'

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium A közműve|ődé si inté zmé nyekke|, gazdá|kodó
szervezetekke|, az inté zmé nyt pé nzÜgyileg
támogató szervezetekke| kiegyensú lyozott a
kapcso|atunk, a többi szervezettek pedig
szeretné nk szorosabbra Í Űzni a kapcso|atot' A
tanodai fog|a|kozásokat mé g kevé s tanu|ó veszi
igé nybe' de ez a lehetősé get a ké s<jbbiekben
bőví teni szándé kozzuk' A szomszé dos á|ta|ános
isko|a rendszeresen hozza át a termé szet iránt
é rdek|ődó osztá|yokat egyfajta kihe|yezett
termé szetismereti órára, az á|ta|ános isko|ák
pá|yaorientációs rendezvé nyein rendszeresen
meoielenünk. A felsőoktatási inté zmé nvek
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ké pzé sÜkke| kapcso|atos tájé koáatót tartanak,
il|etve az SZTE é vi rendszeressé gge| EU.s
tanórákat tart inté zmé nvÜnkben.

Kocsis P á| Mezőgazdasági é s Környezefué de|mi
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Pedagógiai
szakszo|gálat' Kiskunsági Nemzeti Park a
|egfontosabb partnerek. Elengedjük az é rdek|ődő
tanulókat nyí |t napokra. Fogadjuk az
inté zmé nyünkbe é rkező fe|sőoktatási
inté zmé nyek ké pvise|óit. Nem rende|kezünk, de
megkeresé sre az á|ta|ános isko|áknak
tájé koáatót kÜ|dünk a vo|t diákjaikról. A tőlünk
kikerülő diákok gyakran vissza|átogatnak
hozzánk, é s ve|ük fo|yamatos beszé |geté seket
tartunk a tapasÍ a|ataikró|.

Lipthay Bé |a Mezógazdasági é s E|e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Kollé gium

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád
Megyei lgazgatósága mel|ett a kovetkező
cé gekke|, szervezetekke| á||unk hivata|os'
egymást segí tó partneri kapcso|atban:

né v: AGRO-PRoDUKT
Mezőgazdasági é s HÚsipari Kft.
szé khe|y: 3060 Pásáó, o194l,|2. hrsz.

né v: Baksa Sándor EV.
szé khely: Karancslapujtő' Rákóczi ú t 6.

né v: Farmmix Kft'
szé khe|y: 4220HEd|ibösztrmé ny|parte|ep
utca 20.

né v: Kirá|yné  Szita Judit csa|ádi
gazdálkodó
szé khe|y: 3,í 70 Szé csé ny JTzsef Attila utca
15 .

né v: Kovácsné  obrecsány K|ára
szé khe|y: Ludányha|ászi Szent lstván ú t
't20

né v: Kovács -Komp|ex Kft.
szé khe|y: Ludányhalászi Szent |stván Út
120

né v: Megyerkenyé r Bt.
szé khe|y: 2161 Csomád, Táncsics u.2.

né v: Mosó é s Társa Mezőgazdasági
Termé k É rté kesí tó é s Szo|gá|tató Kft.
szé khe|y: 3170 Szé csé ny' Bem ú t 17.

nev: PC Mé rnökiroda Kfr.

szÉ cxgxg 
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szé khe|y: 3170 Szé csé ny, Varsányi ú t 2/É

né v: Pekár lstván családi gazdá|kodó
szé khely: 2677 Herencsé ny. Szé csé nyi ú t 3.

né v: ,,Pusáavád'Kft.
szé khely: 3177 Rimóc' lstván kirá|y u 7,í .

né v: sZÉ csÉ N-M|LL Kft.
szé khe|y: 1033 Budapest, Miklós utca ,|3.

V l l l .  em.42.

né v: Torák Korné | csa|ádi gazdálkodó
szé khe|y: 3137Karancsberé ny, Petőfiú t,|2.

né v: MziZoltán EV'
szé khe|y: 3170 Szé csé ny, Petőfi ú t 12.

FM Ke|et-magyarországi Agrár.szakké pző

KÖzpont, Mezőgazdasági Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Kol|é gium

Kozművelődé si inté zmé nyek: az Imre Zoltán
Mt]ive|odé si Központ pá|yázatának kÖszÖnhetően
tanu|óink ké t nyári táborban vehetnek ré szt i25-
25 fö)' i||etve konyvtári foglalkozások zaj|anak. A
városi Ünnepsé gekbe rendgzeresen
bekapcso|ódunk. városi műsorokat is tartunk
iskolánk tanu|óinak szerep|é sé ve|.
Ebben az é vben a hadisí rok gondozását is
tanulóink vé gzik.
A kÖrnyé kbe|i á|ta|ános iskolákka|
egyuttműkÖdé si megá|lapodásunk van,
rendezvé nyeinkre gyakran meghí vjuk őket, i||etve
járunk hozzájuk kü|onböző beisko|ázási cé lú
tevé kenysé gekke| is.
Támogató civi| szervezet az isko|ánk Georgica
Alapí tványa, mely a rászoru|ó tanu|óknak biztosÍ t
anyagi segí tsé get.
Gazdálkodi szervezetekkel a szakmai gyakorlat
kapcsán műkÖdünk együtt' Segí tenek tanu|óink
összeÍ uggő nyári gyakorlati ké pzohe|yé nek
biztosí tásában, gé pbemutatók szervezé sé ben' a
szijreti expó megszervezé sben' A jánosha|mi
GazdakÖrre| szoros egyijttm űktdé st ápolunk. de
a helyi Vadásztársaság is rendszeresen tar't
isko|ánkban rendezvé nVeket"
Az iskola kapcsolairendszere
szé |eskÖrű. [lsodleges partnereink

rendkivÜ|
az é szat(-'
erdrí szetek'kozé pmagyarországi

erdagazdaság*k, ezek
vál lal az rGrRERDÜ.
biztcsitásával. hanem

k*zul is kismelt seerepet
Nemcsak gvakorlati hely

iqé nveinket áttekintve
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minden lehetsé ges tnódon támogatja
inté zrn*nyünket.
Kiváló a kapcsolata az isko|ának a megyei
kamarákkal: agrárgazdasági kamara.
vadászkamara, iparkamara' Nagyon sok o|yan
gazdá|kodóval állunk kapcsolatban, akik szakmai
segí isé get nyú jtanak tanárainknak' |ehetősé get
biztosí tanak az álta|uk alka|mazott modern
technika é s technológia megtekinté sé re'
tapa*ztaIatszerzé sre'
A gyÖngyrsi diáksztvetkezet segí ti azon
gyerekek munkavál|a|ását' akik szegé nyebb
családokból é rk*znek, é s fontos számukra' hogy
né mi keresethe: jussanak.
A városi onkormányzat pályázatokkal járu| hozzá
az é vente hagyományjellegge| megrendezett
esemé nyeinkhez. Az idei tané vben a Vadas
Napok, az országos ásványbÖrze lebonyolí tását
támogatták, i||etve egy tanár-továbbké pzé shez is
hozzájáruItak'
PR tevé kenysé günkben kierne|t szerepe van a
GyöngyÓs Tv.nek, hiszen minden isko|ánkat
é rintő esemé nyrő|tájé koztatást ad, amit a megyei
é s olykor az országos mé dia is átvesz'
Kivá|i a kapcsolai az Eszterházy Károly Egyetem
Károly Róbert Campusával, ame|ynek oktatóiva|,
tudományos rnunkatársaival. fo|yamatos
konzu|tációt folytatunk, i||etve' az á|ta|uk vé gzett
kutaiások eredmé nyé ről a technikus je|ö|t
hallgatiinkat Í olyamatcsan tájé koztatjuk,
Rendelkezé sÜnkre bocsájtottak oktatási
anyagokat. arniket eredmé nnye| használunk a
szakmai oktató munkánkban'
A gyongyösi Fecske Úti ovodában az udvaron
|é vő í ák. nové nyek gondozásában segí tenek
diákjaink' Pályázat kereté ben 15 diák kÖzÖssé gi
szo|gá|atát tÖ|ti az inté zmé nyben, erdei óvoda
programban.
Lengye|országban a Ieskoi isko|ával tartunk
kapcsolatot. Evente fogadunk é s kÜldünk
kÖ|csÖnosen diákokat szakrnai gyakrr|atra'
Civilszervezelek pé nzügyi|eg nem támogatják az
iskolát.
Ré szt veszÜnk a he|yi műve|ódé si ház é s
konyvtár rendezvé nyein. Közos pá|yázatokban
tevé kenykedÜnk' melynek keretei között
szakkÖroket szervezhetünk. veté |kedőket.
ulazást Debrecenbe, NagykÓrÖsre. Az
iskolánkril a kisí ilm ké szí té sé ve| egy helyi
egyesü|etet bí ztunk meg, aki nagy ÖrÖmme|
fosadta a é s a továbbiakban a

szÉ cxrxvlQ
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támogxtásáril biztosí tott bennijnket'
A|apí tványunk is van" amin keresztul már
pé nzugyileg is fogadhatunk támogatást {ado 1
%)' A kornyé kbe|i áitaiános iskolákkal is
szorosabbra szeretné nX fűzni a kapcsolatot. Az
Eszterházy KároIy Egyetemmel is kié pÜ|őben van
az együttműkodé s diákok fogadására
Gyakor|atra' A pé kek ku|*ő kópztihe|ye; nyári
gyakoriaira diákot fogacó gazdá|kodók szinté n
kapcso1atiendszerünkei bcjví tik.
Szentes városban komo|y ku|turá|is é |et í o|yik. A
városi konyvtár szé p kornyezetben, á||andóan
megÚjuló könyvá||ománnya| ál| az o|vasók
rendeIkezásé re^ A kÖnyvtár é puleté n kí vul a
felú jí tott Megyeházán é s az lí jÚsági Házban is
minden korosztály számára rendeznek
e|őadásokat, vitaesteket, bemutatókat,
kiál|í tásokat.
A Civil szervezetekke| az isko|a Ciklámen
A|apí tványa ré vé n vagyunk kapcsolatban.
Szentes Város tnkormányzata koordinálja a
Civil szervezetek munkáját. A közos
rendezvé nyeken, ame|yek á|ta|ában aktuális
té mákban előadások, városi rendezvé nyek, aho|
az Alapí tványunk is bemutatkozik. A
cé lcsoportunk az ivodásoktó| az általános
isko|ás vé gzős diákokig tartó korosztá|y'
Kozösen ké zmtjves fog|a|kozásokon, tesztek
kitolté sé ve| ismerkednek az a|apí tvány é s az
iskola é |eté vel, remé lve, hogy kedvet kapnak a
szakmához'
A gazdá|kodi szervezetek kozÜl e|sősorban a
mezógazdasági é s kerté szeti ágazatokban
tevé kenykedókkel van jó| kia|akult' hosszÚ távú ,
gyÍ jmÖ|csÖzó kapcso|atunk'
A |egré gebbi partnerunk az ország ta|án
legnagyobb zöldsé gtermelo cé ge az Arpád Agrár
zrt' illetve a cé gcsoportja. A geotermikus
energiára a|apozott kerté szete vi|ághí rű, Az
utóbbi é vekben je|entős Úvegház beruházásaik
voltak, ahová szeretné k a munkaeróigé nyüket
ré szben az isko|a vé gzős kerté szeiből kielé gí teni,
ezé rt tanu|mányi szerződé st kötöttek már né hány
diákunkka|'
A Dé |a|fö|di Kerté szek SzÖvetkezete szinté n ré gi
partnerÜnk, tagsági viszonyunkból fakadóan
szaktanáccsa| |átnak e|. i||etve a termé keink
é rté kesí té sé nek biztos piaca'
A Grow Group Palánta Kft. é vek óta a |egjobb
mrnosequ ia elő'

szecxervrt
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áron *dja az isko|ának' va|amint az iskolai
a|apí tvány rendezvé nyeit is támogat.ia"
A Kórogymenti Agrár Kft, a szántófÖldi
teru|eteken integrátori feladatokat |át el.
A Szentest Várose||átó tart,ia fenn a városunk
parkjait, ame|y virágá||cmányának nagy ré szé t
isko|ai tangazdaságunk á||itja e|ő' illetve az
parkfenntartó ké pzé sunk diákjait nyári
gyakorlaton foglakoztatja' Minden cé gre igaz.
hogy a gyakor|atok megszervezé sé ben,
|ebonyolí tásában is segí tik az isko|ai szakmai
munkát'
Az általános isko|ákkaI nagyon jó a kapcsolatunk,
minden rendezvé nyÜnket szí vesen látogatják. A
,.Bartha Mozaik ,,veté lkedőn több csapattaI is
ké pviseltetik magukat.
A SZIE AGK Tessedik Campus Szarvas, valamint
SZTE Mezogazdasági Kar,
Hódmezővásárhe|y azok az inté zmé nyek.
amelyekkel szorosabb kapcsolatot ápo|unk.
E|őadásokon, bemutatikon, kozös programokon
veszÜnk ré szt.

6.3.Társadalmi környezet

Tagisko|a/ e|é gedettsé gi át|ag diákok

iskola

szü|ők

iskola

diákok

ko||é gium

Bársony István Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s
Ko||é oium

80% 70o/o 60%

Bedő A|bert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé oisko|a é s Kol|é oium

80o/o 80o/o 80o/o

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

620/o 59o/o n.a.

Fodor József E|e|miszeripari
Szakoimnázium é s Szakközé oisko|a

75%o 80o/o

Ga|amb József Mezógazdasági
Szakqimnázium é s Szakközé piskola

88o/o

Gregus Máté  Mezőgazdasági
Szakoimnázium é s Szakközé pisko|a

100o/o 88%

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium 75o/o

1'ri
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Kocsis Pá| Mezógazdasági é s
Környezetvé de|mi Szakgimnázium é s
Szakközé nisko|a

72o/o 78o/o

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko||é qium

60% 85o/o 85o/o

FM Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pző

Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

70o/o

680/o

65o/o

19o/o

80o/o

80o/o

70o/o

25o/o

70%

65o/o

72o/o

Kiskunfé |egyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko||é qium

680/0 80o/o n.a.

Taginté zmé ny neve

Kiskunfé legyházi Mezőgazdasági é s
Ele|miszeripari Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Remé |jük, hogy a Mezgé  Mintabo|t í z|etes
termé kei. az isko|a á|ta| szervezett városi szí ntű
megmozdu|ások, mint a Mezgé  Piknik' a Látvány
disznóvágás, a Szakmák é jszakája' a
Fog|a|kozások hete, a Mezgé s bá|ok, városi
if,ú sági megmozdu|ások, városi tinnepsé gek
szervezé se segí tik abban isko|ánkat, hogy ne
csak közössé gé pí té s szí ntereké nt, hanem a
gyermekeik pá|yaválasztásáná| is |ehetsé ges
a|ternatí vaké nt merü|jön fe| isko|ánk neve.
Mind az inté zmé nybe járó diákok' mind szÜ|eik az
isko|ánk eróssé geiké nt em|í tik a pedagógusok
szakmai fe|ké szÜ|tsé gé t, a gyermekközpontÚ
tanár.diák kapcso|atot' a szé p környezetet. Bár
he|yi tanu|óink száma kevé s szÜ|eik egyre
nagyobb é rdek|ődé st tanú sí tanak az isko|a á|ta|
szervezett programok iránt'
Az isko|a vezeté se tudatosan törekszik arra, hogy
isko|ánk, tanu|óink versenyeredmé nyei, sikerei,
az iskolai rendezvé nyek rendszeresen
szerepe|jenek a he|yié s az országos mé diában.

Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s Ko|lé gium

Szoros egyi]ttműködé sben á||unk a várossa|,
kö|csönÖsen számí thatunk egymás segí tsé gé re.
Diákjaink elé gedettek az isko|ai |é gkörre|, sokan
miután vé geznek rendszeresen
vissza|átogatnak, aján|ják inté zmé nyünket
rokonaiknak. barátaiknak.
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A szü|ők jó kapcso|atban á||nak az isko|áva|'
vannak akik rendszeresen segí tenek az isko|ai
rendezvé nyeken is.
Fo|yamatosan jelen vagyunk a he|yi mé diában,
fóbb esemé nyeinkró| rendszeresen tájé koáatjuk
a he|yi ú jságot' te|eví ziót.
Né hány é ve hagyomány, hogy vé gzős
ha||gatóinknak fe|vonu|ást szervezÜnk, ennek
során e|látogatnak a város főbb inté zmé nyeihez'
je|ké pesen bú csú t vé ve azoktó|' Az esemé nyt
é vró| é vre egyre nagyobb é rdek|ődé s övezi.

Bedő Albert Erdé szeti Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a é s Ko|lé gium

Az inté zmé ny ismert é s e|ismert. Kapcso|ati
há|ója van é s 135 é ve beágyazott a te|epü|é s
é |eté be.
A vé lemé ny sokat módosu|, javu|, amint az isko|ai
vé dő bura aló| kikerü| a tanu|ó a va|ó vi|ágba.
E|ismerik az inté zmé ny te|jesí tmé nyé t é s
aktivitásukka| támogatják az isko|a esemé nyeit.

Az isko|áró| fo|yamatosan e|é rhetó információk
vannak az interneten. A sajtóban időszakonké nt
je|enik meg hí r esemé nyeinkről.

Bereczki Máté  E|e|miszeripari é s
Mezőgazdasági Szakgimnáaium,
Szakközé pisko|a é s Sportisko|a

A Bereczki Máté  Szakké pző lsko|a a
Fö|dműve|é sügyi MinisZé rium fenntartásában
működő inté zmé ny, ame|y je|en|eg köze| 500
tanu|ónak biztosí t |ehetősé get a tanu|ásra' a
szakmaszerzé sre. |sko|ánk 60 do|gozója
|e|kiismeretes munkáva| segí ti a mindennapi
működé st. Pedagógusaink magas szí nvona|ú
ké pzettsé ge' diák centrikus hozzáá||ása
nagymé rté kben hozzájáru| az itt fo|yó oktatás é s
neve|é s miné | magasabb szintű vé gzé sé hez.
Inté zmé nyÜnk az ország e|ső kerté szké pzőjeké nt
több mint '110 é ve szolgá|ja a magyar
mezógazdaságot é s az oktatást itt a Bácskában.
P.z' utóbbi é vtizedben pedig az agrár- é s
é |e|miszeripari szakirány me||ett a rendé szet é s a
sport ké pzé s terü|eté n is |ehetősé get é s
perspektí vát tudtunk kí ná|ni az i|yen irányban
é rdek|ődók számára.

Neve|é si cé |jaink között az e|sők között szerepe|
egy o|yan é |hető isko|a mÚködteté se, ame|ynek
fa|ain be|Ü| a|kotó |é gkör, szakmai minősé g,
egymás é rté keinek megbecsÜ|é se é s az
otthonosság é rzé se ura|kodik. Cé |unk nem
pusztán az, hogy jó|, hanem hogy a |ehető
|egjobban vé gezzlik munkánkat.

Né vadónk, Bereczki Máté  pomo|ógus,
qvümö|csfaita ovűitő é s hazafi. aki az 1848-as
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idókben é |eté ve| é s munkájáva| is pé |dát adott
nemcsak az akkor é |őknek. hanem az utókornak
is mind a mai napig.

Fo|yamatos törekvé sünk szakmai é s társada|mi
partnereinkke| va|ó jó kapcso|ataink fenntartása
i||etve azok bőví té se. Mindez a duá|is ké pzé s
okán is kieme|t cé | é s meggyőzódé sÜnk, hogy
mindez a piacké pes tudás megszerzé sé hez
vezetó ú t fontos ré sze'

Jó kapcsolatokat ápo|unk a kü|önfé |e kamarákka|
kü|önösen a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamaráva|, a helyi önkormányzatta|, á|ta|ános
isko|ákka|' óvodákka| é s több he|yi
nagyvá| |a|atta|, ősterme|őve| marketink irodákka|
é s a he|yi te|eví zióva|.

A he|yi mé diával való kapcsolatunk minden
tekintetben kiemelendő' hiszen a városi te|eví zió
szinte havonta ké szí t ismeretterjesáő műsort
ko||é gáink' diákjaink közreműködé sé ve|
kerté szeti, környezetvé de|mi aktua|itásokra
vonatkozóan.

A tanu|ók iskolai vé |emé nyé ve| kapcso|atban, az
á|ta|uk kitö|tött ké rdőí v alapján az a|ábbiak
mondhatók e|:

Az isko|a pedagógiai munkájára vonatkozian a
tanu|ók 62o/o-os e|é gedettsé get foga|maáak
meg' Az ezzel kapcso|atban fe|tett ké rdé seink
között szerepe|t a munkába ál|ásra i||etve a
továbbtanu|ásra va|ó fe|ké szí té s, a
kömyezettudatosságra törté nő neve|é s vagy az
osáá|yközössé gekre vonatkozó ké rdé s.

Az isko|a bú tozatáva|' gé pparkjával, oktatást
támogató eszközeinek é s lKT fe|szere|tsé gé ve|
kapcso|atban a mé ré s során a tanu|ók
elé gettsé ge 54 %-os vo|t.

A kapcso|attartásra vonatkozóan, me|yben az
osáá|yfónöki i||etve inté zmé nyi szintű
inform ációáram |ás szerepe|t 62% e|é gedettsé get
mé rtünk.

Tanu|óink szü|ei sajnos vá|tozó mé rté kben
kapcso|ódnak be az iskola é |eté be' Ennek egyik
oka az iskoláti| va|ó fizikai távolság, másik pedig
a csa|ádok rendezet|en, gyakran hátrányos
szociá|is he|yzete. Mindezen tú l minden
osáá|yban van il|etve ta|á|unk aktivizálható

akik szí vesen é s aktí van ré sá vál|a|nak
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az isko|a é |eté ben' (kirándu|ások szervezé s,
szakmai gyakorlati he|yszí nek bemutatása).

Jövőbeni terveink között szerepe| a fenti
prob|é ma keze|é se.

Fodor JTzsef E|e|miszeripari Szakgimnázium é s
Szakközé piskoIa

Megyei jogú  nagyvárosban számta|an isko|a
,,küzd'' a tanulóké rt'
Az isko|ai e|é gedettsé gmé ré s eredmé nyei aá
mutatják, hogy mind a dákok, mind a szÜlők
szí vesen járnak, i||etve járatják hozzánk
gyermekeiket.
Kieme|ten e|é gedeftek a gyerekek a gyakor|ati
oktatássa|, a tanárok é s a szakoktatók
felké szÜ|tsé gé ve|, a rende|kezé sre á||ó oktatási
segé danyagokka|,
feIszere|tsé gé ve|,

a tanműhe|yek
a kü|fö|di szakmai

gyakorlatokon va|ó ré szvé te| |ehetősé gé ve|.
A szÜ|ők kis ré sze vesz ré sá aktí van az isko|a
é |eté ben; je||emző' hogy a prob|é más diákok
szÜ|ei mé g a szÜ|ői é rtekez|etre sem jtnnek,
semmi|yen formában nem igyekeznek
kapcso|atot teremteni az isko|áva|.
Az országos szakmai versenyeken rendszeresen
é rÜnk el jó' dobogós eredmé nyeket.
Viszonylag gyakran je|enÜnk meg a nyomtatott
sajtóban; van isko|ai hon|apunk é s facebook
oldalunk.

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

A fenntartó, a pedagógus, szÜ|ói é s
diákközössé gek a kisté rsé g vá||a|kozásai-va| é s
a Munkaügyi Központta| karö|tve segí thetik egy-
egy inté zmé ny munkáját. Meg ke|| tehát ta|á|ni a
kapcso|atot é s a közös hangot a fent em|í tett
szervezetek közÖtt. Ez a fe|adata egy jó|
fe|ké szü|t inté zm é n;nrezetőnek.

Az inté zmé ny nagyon jó kapcso|atokka|
rende|kezik a gyakor|ati ké pzőheIyekke|. A
Ga|amb József Mezőgazdasági Szakké pző
lsko|a é |eté ben meghatározó szerepet a
Baustudium Szakké pző é s Átké pzé si Kft tö|t be.
Az e|mú |t é vben több rendezvé nyt is tartottunk
hagyományteremtő cé |zatta|:Galamb nap
városunk fÜrdőjé ben' a Hagymatikumban, melyre
meghí vjuk az á|ta|ános iskolák vé gztí s tanu|óit
is.Kiskerté sz nap, me|ynek kereté ben
kibuszoáatjuk az é rdek|ődőket a tankertünkbe,
ahol |ekvár főzé s, szüret, i||etve zöldsé gkré mek
ké szí té se közben mutatjuk be
inté zmé nyÜnket.Gé pmustra, ahoI a tankerti
qé peink mutatkoznak be városunk központiában.
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e|őadások é s termé kkósto|ók
kereté ben. i sm eretterj esáő, gyakor| ati fo gásokat
bemutató, 4 napos tanfo|yamok szervezé se,
többek között metszé stanfo|yam, permetezé s
tanfo|yam. Az idé n ezeken több mint 50 helyi é s
környé kbe|i |akos vett ré szt.Ké szí ttettÜnk egy
piacos kocsit is, hozzá köté nyeket, sapkákat.
Ezze| a kocsiva| mennek ki diákjaink a he|yi
piacra, aho| az álta|uk ké szí tett termé keket
é rté kesí tik. MegszerveáÜk városunkban a
Legszebb konyhakertek versenyt, melynek
eredmé nyeké nt köze| 50 versenyző jelentkezett.
Az Algacentrum átadásáva| egy o|yan kutató
egysé g jott |é tre közvet|en a szomszé dunkban,
me|ynek tagjaké nt ré sá vehetÜnk a
mezŐgazdasági fe|haszná|ásra kerü|ö a|gafajták
termeszté sé nek kutatásában, eredmé nyeinek
adaptá|ásában.

Gregus Máté  Mezőgazdasági Szakgimnázium
é s Szakközé pisko|a

Az inté zmé ny e|ismertnek számí t a té rsé gben, a
többszöri profi|vá|tás e|lené re is sikerü|t
átörökí tenie a pedagógiai kultú ráját. A kapcsolati
há|ója szé |esnek mondható, az isko|arendszerek
változása közepette minden szakké pző isko|áva|
volt már közös program.
A tanu|óink a következó e|é gedettsé gi
vé |em é nyeket a|kották az i nté zm é nyrŐ|.
E|é gedettsé g az isko|a pedagógiai munkájáva|
82o/o
E|é  g ed ettsé  g az isko|a fe|szereltsé  g é v e| 7 7 o/o
E|é gedettsé g az isko|a é s szÜ|ői ház közötti
kapcso|attartássa| 96%
Elé gedettsé g a szü|ók bevonásáva| az isko|a
é |eté be 91%
E|é gedettsé g a pedagógusok munkájáva| 88%
E|é gedettsé g a tanu|ók isko|ai é |etbe va|ó
bevonásáva| 88%
E|é gedettsé g az isko|a |é gköré ve| 89%
E|é gedettsé g az isko|a fegye|mé ve| 82%
E|é gedettsé g az iskola fizikai, esáé tikai
á||apotáva|96%
E|é gedettsé g a szakmai tárgyak oktatásához
biztosí tott fe|té te|ekke| 79%
E|é gedettsé g a tantermek informatikai
fe|szere|tsé gé vel 89%

A szü|ők az inté zmé ny pedagógiai munkájáva|,
isko|a é s szÜ|ői ház közötti kapcso|attartássa|, a
pedagógusok munkájáva|, é s az iskola
fegyelmé ve| is'1 00%-ban e|é gedettek.

szÉ crrrxvr$

I r '
l , l
l .  I{--t



172 szÉ cHEi'Y' 
e G ! NO P-6. 2. 3 -17 -2017 -00022

A szÜ|ők döntő többsé gben a szÜ|ői
é rtekez|eteket |átogatja. A szÜ|ők vá|tozatos
formában tartják a kapcso|atot az isko|a
pedagógusaiva| (e-mai|, te|efon, szemé |yesen).
A szÜ|ők bevonása az iskolai programokba
folyamatos.

Az inté zmé ny mé diakommunikációja
kiegyensú |yozott, mind az e|ektronikus, mind az
í rott mé dia tekinteté ben.

Kiss Ferenc Erdé szeti Szakgimnázium E|ismert, nagy hagyományokka| rende|kező
inté zmé ny vagyunk, nem Vagyunk az é rdek|ődé s
hom|okteré ben' de a tágabb közössé g számon
tartja mi törté nik az isko|ában. A város
vezeté sé ve| formá|is é s informá|is szinten is jó
kapcso|atot é pí tettÜnk ki, ezt a ké sőbbiekben is
fent szeretné nk tartani é s bőví teni.

A tanu|óink vé |emé nye az isko|ánkról nagyon
jTnak mondható. A ké rdőí vre adott vá|aszukban
75o/o-uk e|é gedett az isko|a fe|szere|tsé gé ve| é s
pedagógiai munkájáva|. L2o/o-uk ú gy gondo|ja,
hogy az isko|a fe|ké szí ti őket a vá|asáoft
szakmára.
Ré gi diákjaink közÜl sokan tartják a kapcso|atot
ve|ünk, bejönnek az iskolába, beszámo|nak
sikereikrő|' kudarcaikri|, a hagyományos isko|ai
rendezvé nyekre is számos Öregdiák |átogat e| -
ez az| je|zi, hogy az isko|áhbz va|ó kötődé s
megmarad a tanu|mányok befejezé se után is.
A szü|ői vé |emé nyek is aá tükrözik' hogy jó
vé |emé nnye| vannak az inté zmé nyünkrő|. A
tanuImányi kirándu|ások szervezé se során,
i||etve a diáknapi fózé sek a|ka|máva| szí vesen
segí tenek.
Pe. inté zmé ny hon|apja megú jult' napraké sz
információkat közö| az isko|ában folyó munkáró|,
programokró|. A városi te|eví zió é s a regioná|is
napiIap (Dé |magyarország) megkeresé sünkre
szí vesen számol be a rendezvé nyeinkrő|
(erdé szavató, ba||agás, Kiss Ferenc-nap).

Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s Környezetvé de|mi
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

lgé ny szerinti rendszeressé gge|. Hetente,
havonta, é vente.
Az á|ta|ános iskolákka| a beisko|ázás kapcsán
tartunk szoros kapcsolatot. Szakmák hete
programokon' nyí |t napon é s egyedi
fogla|kozásokon nyerhetnek betekinté st az
á|ta|ános isko|ák tanulói az isko|a é |eté be.
A fe|sőoktatási inté zmé nyek is rendszeresen
meg|átogatják isko|ánkat, Trákat tartanak,
táié koáatnak a fe|sőoktatási |ehetósé qekró|. Az
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inté zmé ny ismert é s e|ismert a városban é s a
környé k te|epü|é sein.
Jó a hangu|at, a többsé g Úgy gondolja' hogy jó|
vá|asáott isko|át.
E|ismerik az inté zmé ny te|jesí tmé nyé t é s
aktivitásukka| támogatják az isko|a esemé nyeit.
Az isko|áró| fo|yamatosan e|é rhető információk
vannak az interneten. A sajtóban időszakonké nt
ie|enik meo hí r esemé nveinkrő|.

Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s E|e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

Szé csé ny város önkormányzatáva} több szakmai
együttműködé sünk is gyümö|csöző, egymás
kö|csönös megbecsü|é sé re, de a te|epü|é sen
é |ók eseté ben az inté zmé nyÜnk megí té |é se a
rendszervá|tás óta egyre rosszabb. Köszönhető
ez egyré szt a mezőgazdaság a|acsony
presáí zsé nek, a beisko|ázási szí nvonaIunk
fo|yamatos rom|ásának é s |eginkább annak, hogy
a környező te|epü|é sró| bejáró tanu|óink
összeté te|e o|yan, ami|yen.

FM Kelet.magyarországi Agrár-szakké pző

Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,

Szakközé pisko|a é s Ko||é gium

|nté zmé nyÜnk nagyon e|ismert a telepu|é sen.
Nemcsak azé rt, rnert az egyet|en kozé pisko|a,
hanem azé rt is, mert nyitottak vagyunk. szí vesen
kapcso|ódunk be a város é |eté be' Tanulóink ré szt
vesznek a városi rendezvé nyeken, isko|ánk
gyakran ad helyet a város fontosabb
rendezvé nyeinek. pl. VadászgyŰ|é s' adven1i
ké szü|odé s, é nekkar í eIlé pé se^ gazdafirum'
szÜreti expo, rendorsé gi fórum. stb. Ezálta| az
egyÜttműkodé sek is erősodnek, iIletve kiaIakuI az
a kapcso|ati há|ó, amely erŐsí ti az inté zmé nyt. A
diákok nagy ré sze jó vé |emánnyel Van a2
iskoláró|. a tanu|ó|é tszámunk folyamatosan no'
álta|ában je||emzo' hogy a szü|ok a testvé reket is
hozzánk í ratják. A szÜ|ők ré szé rol is é rezhető az
e|é gedettsé g' é rté kelik. hogy odafigye|ünk a
tanu|ókra' A|ta|ában a szakgimnáziumi osziályok
tanu|óinak szÜ|ei kapcso|ódnak be jobban az
isko|a esemé nyeibe. segí tenek az A|apí tványí
bálunk e|őké szÜ|eteiben é s a szÚreti expo
megrendezé sé ben is' E|jÖnnek a gó|yaavatóra é s
a karácsonyi Únnepsé gre, i||etve támogat.iák a
gyerekek Í el|é pé seit' Az osztályfőnÓk munkáját is
jobban támogatják" mint a szakkÖzé pisko|ai
osztályok tanu|óinak szulei. Azok sajnos kevé sbé
é rdek|ődőek é s aktí vak.
lsko|ánk rendszeresen tudósí t a helyi Hunyadi
Né pe ú jságban. de a nagyobb esemé nyek a
megyei napilapban is meglelennek. Emellett van
facebook o|da|unk is' melvnek eovre több a
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látogatója' Azon is megje|entetjuk a í ontosabb
hí reinket.
Az isko|ának nerncsak megyei, hanem orszáE*s
szinten is jó hí re van. Ezt az is bizonyí tja' hogy
beiskolázásunk é vro|-é vre eredmé nyes'
nincsenek ezen a teruleten gondjaink. Mintegy 12
megyábő{ Órkeznek a tanu|ik"
Az isko|ai elé gedettsé gmé ré s eredmé nyei azt
mutatják, hogy mlnd a dákok. nrlnd a szulcx
szí vesen járnak. il|etve jáatják hozzánk
gyermekeiket.
Ki*me|ten e|é gedettek a gyerekek az
o$Ztályfőnok munkájáva|' a tanárok é s a
szakoktatik fe|ké szÜ|tsé gé vel. a rende|kezósre
álló oktaiási segé danyagokkal' a tanuImányi
versenyeken való rászvé tel lehet<Í sé gé ve|. Ezek
az e|é gedettsé gi mutatik 75 % í el*tti
e|é gedettsé gi é fié ket je|entenek. Visseaigazclás
számunkra az is. hogy a vé gzett diákok seí vesen
|átogatnak vissza hozzánk, A szülők egy ré sze
pedig nerncsak egy, hanem több gyermeké nek
oktatását é s neve|ásé t is ránk bí zza'
|gazo|juk a mondást, me|y *zerint senki sem
prifé ta a maga hazájában: azt tapasáaljuk. hogy
hiába vé gzÜnk fontos pedagógiai munkát é s
vannak kimagasli versenyeredmé nyeink. a saját
telepÜlé sünkön kevé sbé  ismerik el az
erőí eszí té seinket" A távo|abbi te|epÜ|é seken
é |oKő| sokka| tobb pozití v vissiajelzé st kapunk'
Va|óban vannak a|ulszociaIizált' motivá|atlan
tanu|ik. akik sajnos nem javÍ tják az isko|a jó hí ré t,
de akitanulni szeretne. minden |ehetósé ge adott.
Az $ZKTV.n volt már pé k ianulink országos e|ső'
é s gé pé szeink minden é vben bejutnak a dontőbe.
tavaly országos második é s ki|encedik helyet
szereáek. A diákak á|talában jó isko|akent
é rté kelik az inté zmé nyt: tÖbb olyan szÜlo is van'
aki nálunk vé gzett é s a gyermeké t is ide Í ratta be'
A szülők kis ré sze vesz ré szt aktí van az iskola
é |eté ben; jel|ernzo' hogy a prob|é más diákok
szü|ei mé g a szü|ői é rtekezletre sem jönnek.
semmilyen fornrában nern igyekeznek
kapcso|atot teremteni az isko|áva|.
A fentebb már em|í tett midon jelenÜnk meg a
nyomtatott sajtiban; van iskolai Í acebook olda|.
Talán most e|indult egy fej|ődé s e té ren, tobb
he|yi vállalkozóval is felvettük már a kapcso|atot,
ké rtük a segí tsé güket, a támogatásukat"
Az isko|a fó profi|ja a kerté szeti ké pzé s, ame|ynek
országos szinten sincs tú l nagy e|ismertsé ge. A
35 ezer fós városunkban 5 közé pisko|a ví v
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kÜzdelmet a tanu|óké rt' KöztÜk olyan iskolák' akik
a mé dia á|ta| is felkapott é s né pszerÜsí tett
informatikai, rendé szeti, vagy katonai ké pzé seket
folytatnak. A sikeres vizsga után biztos
megé lheté s' jó pé nzÜgyi é s erkÖ|csi e|ismeré s
í gé reté vel. Ezze| á|l szemben a kerté szek,
modern techno|ógiák mellett is nehé z fizikai
munkája, fo|yamatos e|kÖtelezettsé ggel'
munkacsÚcsokka|, embert pribá|i nyári
melegge|, nagy pé nzügyi kockázatta|.
Egyre kevesebben vál|a|ják a felté teleket,
válasáják a mezőgazdasági szakmákat'
Ugy gondo|juk' hogy a diákjaink szeretik az
iskolát. e|é gedettek az itt fo|yó ké pzé ssel, aktí van
kreatí van ré sá vesznek a közÖs rendezvé nyeken
is. lskola után aján|ják rokonaiknak,
ismeröseiknek, barátaiknak a,'Barthát'''
Szü|cii ké rdőivek nem ké szü|tek' de a
visszajelzé sekbő|' a beiratkozó csa|ádtagok
tÜkrÖzik az e|é gedettsé gÜket. A csa|ádi
egé szsé gnapon sokan aktí van ré sa veüek
kÖzosen a gyerekekke|, i|letve a kiállí tásokra is
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