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GINoP.6.2.3-í7 A szakké pzé siinté zmé nyrendszer
átfogó fejleszté se

Gselekvé siterv
Kiskunfé legyháziMezőgazdasági é s É lelmiszeripari
Szakgimnázium,Szakközé piskolaé s KoI!é gium
é s konzorciumánaktagjai:
BársonylstvánMezőgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|a
é sKo||é gium
BedőA|bertErdé szeti
Szakközé pisko|a
é sKo||é gium
Szakgimnázium,
Bereczki lrláté É leImiszeripari
é s Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközé piskola é s
Sportiskola
Fodor József É lelmiszeripari
Szakgimnázium,Szakközé pisko|a
Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
Gregus Máté MezőgazdaságiSzakgimnáziumé sSzakközé piskola
Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium
Kocsis Pál Mezőgazdaságié sKornyezetvé delmi
Szakgimnáziumé sSzakközé piskola
Lipthay Bé |a Mezőgazdasági é s É |elmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s
Kol|é gium
FM Ke|et-magyarországiAgrár-szakké pzó Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé sKol|é gium
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G l No P.6.2.3.í7 A szakké pzé sii nté zmé nyrendszer
átfogó fejleszté se

Vezetői összefoglaló

A konzorciumi tagok az Agrárminiszté riumfenntartása a|á tartozi szakké pző
inté zmé nyek,aho| a

mezőgazdaság, az

é |e|miszeriparé s az

erdé szet

szakágazataihoztartozószakmákatoktatják.
A projektben13 te|epÜ|éés rintett,
ame|yekké tré gióbanta|á|hatóak.
A Dé |-a|fÓ|di
ré gióbanBács-Kiskunmegye (Baja,Jánosha|ma,Kecskemé t'Kiskunfé |egyháza)
és
Csongrádmegye
(Ásottha|om,
Csongrád, HódmezővásárheIy,Makó, Szeged, Szentes);az É szakmagyarországiré gióbanHeves megye (Mátrafüred,Pé tervására)é s Nigrád megye
(Szé csé ny)
kerültbevonásra.
A konzorcium
11 taginté zmé nyé 14
isko|ájában
4694diáktanut.
nek
Az
Az inté zmé nyek
vannak jelen a külÖnbozőprob|é mák.
tobbsé gé néegyszerre
|
problé mákkÖzötttobbekszerepeInekhiányosságok(nagykozössé gi
lnfrastrukturá|is
té rvagy aula, nagy é s tágas tornaterem,
é tkező,tanterem,tanműheiy,szertárvagy
ko||é giumi
fé rőhe|y),
é pÜ|etek,
é pü|etré szek
rossz ál|aga(p|.mosdók, kol|é gium),
és
energetikaikorszerűt|ensé gek
is.
Az eszközök e|avultságaé s használhatatlanságaelsősorban a korukbó|adódik. Az
oktatásban egy ré gi lKT eszkozök azé rt hátrány, mert a mÚszaki paramé terei,
kapacitásaimár nem a|kalmasakÚj oktatástsegí tőprogramok,grafikuse|emekkeI
szí nesí tett,interaktí vfe|ületeké s hon|apokfuttatására.Ez nagyban csökkenti a
haszná|hatóságoté s a haté konyságot,é s a tanóra alatt |eadható ismeretanyag
mennyisé gé is.
t A ré gi gé pekentörté nő tanu|ás á||áskeresőké nt
csÖkkentiaz
inté zmé nybő|
ki|é pőfiata|esé lyeita munkaerőpiacon,mivel nem ismeri a modern
n a szakmai ké pzé shez
szoftvereketé s gé peket.Az lKT eszkÖzparkonfrissí té sé tÚl
gé pekbeszerzé seis szüksé ges
szüksé gesfe|szerelé sek
é s munka-/mezőgazdasági
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GlNoP-6'2.3-í 7 A szakké pzé siinté zmé nyrendszer
átfogó fejleszté se

hosszÚ
lenne.E|avu|tságuk
ugyanisnemtámoga\aafej|ett,
távon eredmé nyesterme|é sreké pes mezőgazdaság fenntartásáhozszüksé ges
ismeretekmegszerzé sé t.
Szinté nkieme|kedőeka szakmai, pedagigiai problé mák.Ezek kozott az á|ta|
megnevezettek
az aIábbiak:

.

szakmaikirándulásoka|acsonyszáma,

.

programok
ko||é giumi
hiánya,

.

kevé sszakma indí tásának
|ehetősé ge,

.

a taní tott
szakmaa|acsonymegbecsÜltsé ge,

.

oKJ-módosí tásmiatt ké pzé sekszűntekmeg (emiattfeszü|tsé ga|akultki a
munká|tatókka|
é sa szÜ|őkke!
egyaránt),

.

hiányosságoka gyakor|ati
oktatásban.

A pedagógiai,szakmainehé zsé gek
me||ett
több inté zmé nyben
is hiányosa pedagógiai
kar, a meg|é vőkkozottpedig egyre nagyobbaránybanvannak nyugdí jaskorhatárt
e|é rooktatók.
A fent fe|soro|takka|
nem tudnak ke||ően hozzé 4áru|ni
az inté zmé nyek
a tanulói
prob|é mák
mego|dásához.
A|apvetőgond a tanulói |é tszámokcsökkené se,viszont az azon belü|i magas
hátrányos,ha|mozottan
hátrányoshe|yzetű,
sNl, BTM tanulók,vagy egyé bgyengé bb
ké pessé gekke|
rende|kezőkaránya' Eme||ettalacsony a tanu|ásimotiváció,amely
nÖve|ia |emorzso|ódás
esé |yé At. motivá|at|an
tanu|óknagy
é sa koraiiskolaelhagyás
ré szenem elköte|ezetta szakmairánt,emiattnem Iesznekjó szakemberek,va|amint
nincsigé nyaz é |ethosszig
tarti tanu|ásrasem.A szakké pzé sben
tanulókttbbsé gé nek
ezé rtnem csak a ké pzettsémegszerzé
g
sé nehé
ig
ze|jutni,
de továbbtanulók
arányais
jóva|kisebb(pl.a gimnáziumitanu|óktovábbtanu|ási
arányáhozké pest)'
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GlNoP.6.2.3.í 7 A szakké pzé siinté zmé nyrendszer
átfogó fejleszté se

Ezeket a problé mákatigazo|jáka kompetencia-felmé ré s
eredmé nyei
is. Az elmÚltháromtané vben
közül nincs
a projektbebevontinté zmé nyek
o|yan,ame|yikkiemelkedőenaz országos átlag fe|ettte|jesí tene.
A szövegé rté si
pontok a 2013l2014-estané vbenköze|í tetté meg
k
|eginkábbaz országos átlagot,
matematikábó|a 2015l2016-ostané vvo|ta legeredmé nyesebb.
Az eredmé nyeket
befo|yáso|óté nyezőkkÖzottszerepe|nektöbbek kÖzÖttaz alábbiak:

.

az adotté vfo|yam
összeté te|e,motivációja,ké pessé gei,
szociális háttere,

.

az egyé ni fog|a|koztatást,
fe|zárkózatást igé ny|őé s a tehetsé gestanu|ók
aránya,

.

a taní tótanárszemé |yisé ge,

.

a haszná|tpedagógiaimódszerek,

.

a kompetenciafejleszté sre
fordí tható
idő mennyisé ge.

A te|jesí tmé ny
alátámasztjaazt a té nyt,hogy a szakké pzé stnyú jtóinté zmé nyekben
jelenlegrendkí vÜl
indoko|tmindeno|yantevé kenysé ame|y
g,
kompetenciafejleszté sre
gyenge
irányu|.Ennek fontosságaabban is megje|enik,hogy az inté zmé nyekbe
tanulmányieredmé nnye|
é rkezőszociá|isanis hátrányoshe|yzetben
lé vőfiataIokmé g
a vé gzettsé gmegszerzé see|őtt ki|é pnekaz oktatási inté zmé nyekből,
é s a fizikai
pedig- az egyes szakmákbanfennál|ó
munkavé gzé választják.
st
Munkáltatókré szé ről
munkaerőhiánymiatt- keres|etVan a fizikai-,il|etvebetaní tott
munkátvé gzőfiata|ok
iránt,akár vé gzettsé get
igazo|ódokumentum
né |kitI
is.
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GlNoP.6.2.3.í 7 A szakké pzé siinté zmé nyrendszer
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Kiskunfé |egyházi Mezőgazdasági

és

É |e|miszeripari Szakgimnázium,

Szakközé piskolaé s Ko|lé gium
é s konzorciumának
tagjaiis felismerté akfejleszté sek,
az inté zmé nyi
megÚjulás szüksé gessé gé fontosságát,
t,
í gy a tanu|óik majdani
munkaeró piaci helyzeté nekjaví tása é rdeké bente|jes mé rté kbene|kötelezettek
projektkereté nbe|ül megva|ósí tsuk
vagyunkarra, hogy a G|NoP -6'2.3-17-00027
Ezá|ta| az inté zmé nyekaz oktatás szí nvonaIánakemelé sé ve|
elké pzelé seinket.
csÖkkentenitudják az isko|ai lemorzso|ódás, a vé gzettsé ggelnem rende|kezok
arányát,nÖvelniszeretné ka megfelelőkompetenciákka!
rendelkező,terme|é sben,
gazdaságié |etben
aktí van,hasznosanré sztvenniké peshumánerőforrás
arányát'
Vezetői munkámsorán azonfáradozok,hogya projekttevé kenysé geihozzájáruIjanak
a szí nvonalas oktatás fe|té te|einekbiztosí tása me||etta korai isko|aelhagyás
va|ószí nűsé gé nek
csökkené sé hezé s azinté zmé nyek
vonzóbbává|naka felvé teli
előtt
á|lódiákokszámára is.
pedagógusai összehangolt é s
Hiszem, hogy a konzorciumtaginté zmé nyeinek
e|köte|ezett munkájukka| hozzé 4áru
Inak a projektsikeréhez.

Mindenki számára eredmé nyes,megÚjulásra, szembené zé sreké sztető munkát
kí vánok,me|yheza támogatólé gktrt,a szakmaisegí tsé get
mé rté kben
a legte|jesebb

biztosí tom.
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GINoP-6.2.3.í7 A szakké pzé si
inté zmé nyrendszer
átfogó fejleszté se

1. A korai iskolae|hagyásmutatójában vállalt csökkenté s mé rté kekonzorcium
é s taginté zmé ny
szintjé na 2019l2020.astané vvé gé ig
Tanulókszáma
2016.10.0í .

Lemorzsolódás

Lemorzsolódás

(fő)

(%l

329

21

6,4

Szakgimnázium

2350

151

6,4

Szakközé piskola

1854

213

11, 5

HID program

29

10

34,5

FeInóttoktatás

80

25

31,2

4642

420

Inté zmé nytí pus
Gimnázium

Osszesen

Konzorciumitagneve

I

Vál|a|t
cé |é rté k
Lemozso|ódás
KÜlönbsé g
aránya 201612017
' 2020.jú nius
30.
(%)
|ezárttané v(%)
("/r)

Bársony lstván Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskola
é sKo||é gium

6,13

4,13

2

Bedo Albert Erdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a
é sKo||é gium

5, 7

3,7

2

8, 5

7, 5

1

7, 9

5, 9

2

BereczkiMátéE|e|miszeripari
és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé piskola
é sSportiskola
FM KAszK Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a
é sKollé gium
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Fodor József Elelmiszeripari
é sSzakközé piskola
Szakgimnázium
Konzorciumitagneve
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10

2

8

Vál|aItcé |é rté k
Lemozsolódás
Kü|onbsé g
' 2020.jú nius30.
aránya 201612017
(%)
|ezárttané v(%)
(%)

Ga|ambJózsef Mezőgazdasági
Szakgimnázium é sSzakközé pisko|a

14

11, 5

2,5

GregusMáté Mezőgazdasági
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a

3,9

1,9

2

Kiskunfé legyházi Mezőg azdasági é s
Szakgimnázium,
É le|miszeripari
é sKo||é gium
Szakközé pisko|a

9,7

I

1,7

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakgimnázium

9,2

7,2

2

6

4

2

26,67

23

3,67

Kocsis Pá| Mezőgazdaságié s
Szakgimnázium
Környezetvé deImi
é sSzakközé pisko|a
LipthayBé |aMezőgazdaságié s
m,
Szakgimnáziu
É |eImiszeripari
Szakközé piskolaé s Ko||é gium
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alkalmazásánakeljárásai' módszerei
2. A koraijelzőrendszer bevezeté sé nek,
.

kí sé ré se
a bevonttanu|ókhiányzásainakfokozottfigye|emme|

.

a|kotódiákok gondviselőive|
te|efonoskapcsolattartása cé |csoportot

.

taní tópedagógusoké sa bevontdiákok
azegy osztá|yban(cé |csoportok)
osztályfőnokeinek rendszeres információcseré je

.

ti
a csa|ádsegí tő
é sgyermekjó|észo|gáIatokka|.
rendszereskapcso|atfeIvé tel|eI

3. Atr.alapké szsé gekfejleszté sé nekinté zmé nyiszintű megoldási terve
.

bemenetimé rő|ape|ké szí té se

o a mé ré kié
s rté ke|é se
o tanmeneteké segyé nifej|eszté sitervek
módosí tása
o a kontro||mé ré
lebonyo|í
tása
s
.

házi versenyekszervezé se

o korszerűinformatikaieszközokkel való el|átottság
.

a

továbbké pzé seken megszerzett módszertani kultÚra szí nesí té sé re

használhatómódszerekátadásaa tudásmegosááskü|önböző fórumain
.

A módszervá|asztásná|fókuszá|unka kooperatí vmódszerre

4. JavasIatok megfoga|mazása a szÜksé ges módosí tásokra az inté zmé nyi
szabályozó dokumentumokban, a minősé gfejIeszté slterwel összhangban
(hiányzódokumentumokeseté nazok kidolgozása)
.

si tanulmányozása,a munkatervmódosí tása
az é vestovábbké pzé terv

.

szakmai műhe|ymunkakereté bena PP átdo|gozása a lemorzso|ódás
csökke nté sének e |járás i vá|tozásainak rögz í té sé re

o tanmeneteké s fej|eszté sitervek átdo|gozása az a|apké szsé gek
mé ré sé re
tükré ben
irányu|óbemenetivizsgálateredmé nyeinek
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A pÍ oDtema
meghatározása,
riivid k|í e|tÓse

A 9' é vfolyamos
tanulók
alacsony
alapké szsé gi
szintje

Beavatkoási
cé lterÍ ilet
meghaÉ roása
cé l ,t

átfogÓfej|eszté se
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A Í eladatok'
Elvegzenoo
inté zkedé sek
feladatok,
inté zkedé sek vé grehajtásához
kapcsolÓdÓ
mÓdszerek'
eszk z k
kIválasztása

l'ZUKSegeS
humán
erőí orrás

szuKseges
anyagi
erőÍ orrás

szuKseges
infrastrukturális
í ejleszté sek

paplr,
nyon,tatÓ,
nyomtat6
patuon,
fé nymásolő'
festé k

nagy
teljesÍ tné ny
fé nymásolÓ
beszezé se

bemeneti
mé Iap
eIké szlté se

feladatlap,
javitÓkubs,
feladatbank

mé lapokat
ÖsszeállftÓ
szamanilok.
munkakÖzÖssé gi
vezetők

a mé É s
lebonyolItása

tanterem
feladatlap

a
lebonyolÍ tásban
É szt vevó
pedaaÓousok

javltÓkuIcs

javltást vé gzó
szaKanárok

A bemeneti
a mé rölapok
mé ré s
kijavItása
eredmé nyeinek
javulása 3%.
kal a 2018/19.
tané vvé gé lg
a mé É s
kié fté kelé se

munkakÖztssé gi
megbeszé lé s
tantest leti
é rtekezlet

a 9. é vfolyamon
oktatÓ
pedaglgusok
kÖzÖssé ge'
tantesttilet

tanmenetek
é sewé ni
fejleszté si
teruek
mődosltása

tanmenet
fejleszté siteru
ewé ni munka

a 9. é vtolyamon
oktatÓ
pedaglgusok,
fejlesztó
pedagőgusok,
tlyőwoedaoőousok

a
kontrcllmé É s
lebonyolÍ tása

tanterem
feladatlap

lebonyolltásban
É szt vevó
oedaoÓousok

nagy
teljesÍ tmé ny
papÍ r
fé nymásob
besze/'2é se
a mé té s
lebonyolÍ tásában
számÍ tÓgé p,
Ié sztvevÓ
laptop
pedagé gusoknak
laptoo
a mercs
számÍ tÓgé p, lebonyolItásában
Iaptop,
É sztvevÓ
prcjekÍ or,
pedagÓgusoknak
laptop,
digitális
Droiektor
tábla

FeIe!ős

rooEnam t
hatáÍ idó

Ala&lmaszto
dokumentum

igazgat
helyefres

2018.
09-15.

elké szí teft
mé É lapok

igazgat6
helyeftes

2018.
09.30.

Knoftoft
mé rölapok,
jelenlé tiIveM
diqitálisnaplT

igazgatÓ.
helyettes

2018.
09.30.

javÍ tÓkulcs
alapján
kijavÍ tott
mé rőIapok

szakmai
koordinátor

jegyzók nyv
jelenlé tiIv
munkatervek

igazgatb
helyettes

2018.
09.30.

2018-09.30. fejleszté si

tanmenetek,

számltÓgé p'
laptop

elegendó
számltÓgé p,
laptop

igazgatÓ

paplr

nagy
teljesltmé ny
fé nymásoll
beszezé se

igazgatÓhelyettes

Eltenoa''zes,
monitoring

teÍ vek

KITOIroN
mé rólapok,
2019.06.14. jelenlé ti
ivel(/
dioitálisnaolö

tAi
t\
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a mé filapok
kijavÍ tása

javÍ tlkulcs

javÍ tást vé gz6
szaktanárok

számltÓgé p'
laptop

a mé É s
lebonyolí tásában
É szt vevó
pedagÓgusoknak

igazgat6
helyeftes

javltőkulcs
alapján
2019.06.28.
kijavltott
mé rólapok

igazgatÓ.
helyettes

2019.06.28

laDtoD

A 9' é vfolyamos
tanulÓk
alacsony
alapké szsé gi
szintie

A bemeneta
mé ré s
eredmé nyeinek
javulása 3%kal a 2018/19.
tané vvé gé ig

a mé É s
kié tté kelé se

a 9. é vfolyamon
munkakÖzÖssé gi
oktatÓ
megbeszé lé s
pedagÓgusok
tantestt)leti
klizÖssé ge'
Abkezlet
tantest let

számÍ tÓgé p,
laptop,
prcjeRor,
digitális
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Az infokommunikációs eszközök alkalmazásának|ehetősé gei
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megtartásához,
a korszerűneve|ő-oktató
munkáhozszÜksé gesek,
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oktatás fo|yamatánakis fontos eszktzei |ehetneka hordozhatószámí tógé pek,
tehetikaz
s
té se
akadá|yta|anná
|aptopok.A wifi há|ózaté s az internete|é rékorszerűsí
biztosí tásáva|,
oktatás fo|yamatánakadminisztrációját,a kré tanap|ó elé ré sé nek
az isko|ai
biztosí tásatehermentesí ti
vaIamintaz akadá|ymenetesinternetkapcso|at
anyag|etÖlté se.
szervereket,
hiszennem szüksé gesmindenonlinemódon is e|é rhető

$utnnHn"*{B
l:i;:i
*$

t(

&1ÁÜYl!Rí }L\?Aű
KÜ'{.MÁF'.YÁ

li*p?L:#:,'ln

G!NoP.6.2.3-í7 A szakké pzé sl
inté zmé nyrendszer
átfogó fejleszté se

$ z É c HE } . Y '
*

Az iskolai lemorzsolódásé s a vé gzettsé né
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vá|la|tcé |é Í té
2020.
k
iú nius3o. (%l

Kii|önbsé g (%}

6,13

4,13

2

5,7

3, 7

2

8,5

7,5

1

7,9

5,9

2

10

8

2

Lemonsolódás aÍ ánva 20':6l 2ol7,
|ezárttané v{%l

vá||a|tcé |é Í té
2020.
k
iú nius3o. {%l

Kli|önbsé g {%)

14

11,5

2,5

3,9

1,9

2

9,7

8

1,7

9,2

7,2

2

6

4

2

z)

3,67

Snortiskola

FM KAszK Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a
és
Ko||é oium
Fodor József E|e|miszeripari
Szakgimnázium'Szakközé pisko|a
|(onzoÍ ciumi
tag neve

Ga|ambJózsef Mezőgazdasági
Szakoimnázium.Szakközé oisko|a
Gregus Máté Mezőgazdasági
Szakoimnázium.
Szakközé oisko|a
Kiskunfé |egyházi Mezőgazdasági é s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé sKo||é oium
Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium
Kocsis Pá| Mezőgazdasági é s
Környezetvé de|mi
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa
Lipthay Bé laMezőgazdasági é s
E lelmi szeripari Szakgimnázium,
Szakközé oiskolaé sKollé sium

26,67

{_(
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Konzorciumiszinten 2o/oA vá||a|tkÜ|önbsé g'
A tanu|mányi eredmé nyekjavu|ása a tanu!ócsoportok eseté ben eInevezé sűmutató: a
tanutócsoportok eseté benbevont diákok tanulmányi eredmé nyeS%.os javu!ást é r eI a
projektfizikai befejezé sé ig.
ré sávevótanu|ók
A|apké szsé fej|esáé
g
secé |jábó|
kia|akí tott
é sműködtetetttanu|ócsoportokon
száma
#

lnté zmé nyneve

Kiskunfé |egyházi

MezÖgazdasági

Tanu|ói !é tszám(fő)
(2016.10.01
KrR STAT)

Tanuló lé tszám 5 %-a

Kerekrwe

(fő)

(f.ő)

565

28.25

29

és

É |e|miszeripari
Szakgimnázium, Szakközé pisko|a
é s Ko||é gium
2

Bársony |stván Mezőgazdasági szakgimnázium,
szakközé pisko|aé s Ko||é gium

358

17,90

18

e

Bedo
Albert
Erdé szeti szakgimnáz|um'
Szakközé piskolaé sKo|lé gium

2U

13,20

14

4

Bereczki Máté Elelmiszeriparié s MezŐgazdasági
Szakgimnázium'Szakközé pisko|aé sSportisko|a

496

24,80

25

5

Fodor JTzseÍ E|elmiszeripariSzakgimnáziumé s
szakközé piskoIa

17',l

8,55

o

6

Ga|amb József Mezőgazdasági Szakgimnázium
é sSzakközé pisko|a

355

17,75

í 8

7

Gregus Máté Mezrgazdasági szakgimnáziumé s
Szakközé piskoIa

285

'14,25

í E

I

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

329

16,45

17

I

KOCSTSPal MeZOgaZOaSagr eS Komyezeveoerml
Szakgimnázium é s Szakközé pisko|a

249

12,45

13

240

12,00

12

1370

68,50

69

46E2

234,1O

239

'10 Lipthay Bé |a Mezógazdasági é s E|e|miszeripari
szakgimnázium' Szakközé piskolaé s Ko|lé gium

11

FM
Kerel-magyarorszagt Agrar-szaKKepzo
Központ, Mezógazdasági Szakgimnázium,
Szakközé piskoIaé s Ko||é gium

osszEsEN
orras:saját

|016.októberiKlR sTA a|apján(oktatas.hu)
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inté zmé nyrendszer
GlNoP-6.2.3.í7 A szakké pzé si
átfogó fejleszté se

figyelembevé ve minden inté zmé ny
A 2016. októberi statisztikaiadatszo|gáItatást
minimá|isanbevonandódiákok
eseté nmeghatározásrakerÜ|ta tanu|ócsoportokba
felfelékerekí tvemeghatározásrakerÜ|ta tanu|ói
száma' Mindennem egé szé rté ket
ré sztvevő tanulókminimá|isszáma:239 fő'
csoportokban

lntegrált nevelé s
é s egyé niszintű
Fontos, hogy pedagógusainkré sztvehessenek az inté zmé nyi
pedagógiai fejleszté shez,feIké szí té shez
szüksé ges pedagógus továbbké pzé seken
kereté ben.
felké szÜ|éé sstevé kenysé gek
kapcsolódóinté zmé nyi
integrá|t
neve|é shez
A tanulócsoportokkialakí tásasorán tÖrekszünka Vegyes tsszeté te|űcsoportok
HH, HHH,SNlé s BTMN tanu|ókis előfordulnak.
kia|akí tására:
a csoportoktagjaikÖzÖtt
váItozásokem|í thetők,
a pozití vszemé |yi
Az integrációe|őnyeikÖzött|eggyakrabban
erősÖdé séaz.ö
t, nbiza|omé s a
igé nyűtanu|óé nké pé nek
ame|yeka sajátosneve|é si
szociá|iskö|csönhatások
Megsokszorozott
t
nyezhetik.
to|erancianövekedé sé eredmé
é rika tanu|ót,fej|ődikaz alkalmazkodóké pessé ge,szocia|izációjamagasabbszintet
be beé pÜla
é re|.A nem kÜ|tn|egesbánásmidot igé nylőtanulókszemé |yisé gé pedig
(empátia,segí tőké szsétolerancia).
g,
morá|isé rté kei
kia|akuInak
másság tapasztaIata,
Saját egé szsé ge'é psé gefe|é rté ke|ődik,
Fej|ődik az aIka|mazkodóké pessé ge.
s
se d|k, Pc. együtt neve|kedé pedig
e|fogadóvává|ik.tnismerete, oné rté ke|é erősö
je|entősenelősegí tia fe|nőttkoritársada|mibeil|eszkedé st.
az isko|a,a szaké rtőibizottságok,
neve|é se
igé nyűtanu|ókintegrá|t
A sajátosneve|é si
a

gyógypedagógus a

fej|esztő pedagógus é s a

szaktanárok kÖ|csÖnÖs

meg eredmé nyesen.
n
együttműködé se,
teammunkájaré vé va|ósu|hat
a neve|ő-oktató
A továbbké pzé sek
során megszerzetttapasztalatokbeé pí té sé ve|
igyekezni
unikációseszközÖka|kaImazásáva|
munkába,va|amint a korszerűinfokomfn

stÉ s$tn"'*

,{,}e.
74

lir#?L:*:.
la
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@
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átfogó fejleszté se

fogunk,hogy a tanu|ókké pessévá|janaka környezetÜkke|
szembenipozití vattitűd
kialakí tására, mások

e|fogadására,a pozití v öné rté ke|é sre,a

haté kony

kommunikációra
é saktivitásraaz interakcióksorán,sajátvise|kedé sÜk
elemzé sé re
és
a szüksé gszerű
korrekciókmegté te|é re.

Pedagóg us továbbképzé sek, A szü ksé ges humánerőforrás
pedagógusainkszámára,hogy ré sztvehessenekazinté zmé nyi
Biztosí tjuk
é s egyé ni
szintű

pedagógiai fejleszté shez, fe|ké szí té shezszÜksé ges pedagógus

továbbké pzé seken.
A továbbké pzé seken
e|sajátí tott,il|etve felfrissí tenikí vánt módszerek biztosí tják
pedagógusainkszámára,hogyo|yana modernpedagógiaeszközÖketalka|mazzanak
a tanirákon, ame|yekfej|esztika tanu|óiegyüttműkÖdé ké
si szsé geket,
erősí tika
tanulók motivációját, felelőssé gtudatát,fejlesztik a dÖnté shozáské pessé gé t,
és
|ehetősé getadnak számukra, hogy megé |jé ak kutató, felfedező, a|kotó munka
é lmé nyéolyan
t'
munkaformákkerü|neke|őté rbe,
minta csoportmunka,
a kooperatí v
tanulás, a projektmunka,a té mahé t,
ame|yeksegí tika tanu|ók együttműködé si
ké szsé gé nek
fej|eszté séat,reá|isÖné rté ke|é
kialakí
s
tását.
o|yan továbbké pzé seket
vá|asztunkki, ame|yeksegí tika tanu|óka|apké szsé geinek
fej|eszté séat,szövegé rté s,matematikai,digitá|iskompetenciafej|esztéasttanórai é s
tanóránkí vü|ifog|aIkozásokon'
,109fó pedagógus ko!|é gát
Szakmai / módszertanitovábbké pzé sekbe
vonunk be
terveinkszerint:
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Osszesen

Nő

Fé rfi

Lé tszámadatok(fó)

545

zov

285

Ké pzé seken minimá|isan ré szt Vevók száma
(Í ö)
(Pedagógusok20 o/o-a)

109

52

57

Ké pzé seken tanÚsí tványt szezők
(ké pzé seken
ré sztvevők 90 %-a)(fö)

99

47

52

Megnevezé s

!ndikátor neve

Alap

A kompetenciaalapú
ké pzé sekhezkidolgozott
ú itananyagok'
módszertanok száma

ESZA

A kompetenciaatapú
ké pzé sekben bevezetett
ú jtananyagok'
módszertanok száma

ESZA

száma

Mé rté kegysé g

20 db

Tí pusa

cé |é rté k

oP-

cé |é rté k

kimeneti

né |kü|i

oPeredmé ny

1 1d b

cé |é rté k
né |kü|i

Cé lelé ré s
dátuma

ProjektÍ izikai
befejezé se

Projektfizikai
beÍ ejezé se

109fó
Tananyagok
aIkalmazását cé lzó
ké pzé sekenré sá vevó
szakemberek száma

ESZA

no

fé lti

52

57

2200

Projektfizikai
befejezé se

oPeredmé ny

2000

Poekt fizikai
befejezé se

99 Í ö

Tananyagok
alkalmazását cé lzó
ké pzé sekenké pesité st'
tanú sí tványtszezó
szakemberek száma

oPkimeneti

ESZA

no

fé rti

47

52
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Teruezett pedagőg us továbbké pzé sek
A neve!őtestü|eté s a pedagógus munkakÖrbenfog|a|koztatott
szakemberek
folyamatosszakmai fejlődé seé rdeké bentovábbké pzé sekre
kerÜ|sor. A tervezett
az a|ábbiak:
akkreditált,30 órás továbbké pzé sek
- Vezetői straté giai
tervezé s
- Mentorá|ásrafe|ké szí té s
- Korai iskolaelhagyásmegelőzé se
Módszertani palettám bőví té se (tanterv-átalakí tás,projektmódszer,
é |mé nypedagógia)
É tetpá|yatervezépá|yaorinetáció
s,
Önbiza|om fejleszté se, tnmegerősí té s támogatása é s társas
kapcsolatokkezelé seTanu|ásmotiváció,
tanuIásmódszertan
- Konf|iktus
é sagresszióaz isko|ában
- lKT eszkozhaszná|at
vesznek ré sztaz
Fz e|őzetes fe|mé ré sek
szerint várhatóan az a|ábbi |é tszámokka|
pedagigusai:
inté zmé nyek
. Vezetői straté giaitewezé s.22fő
- Mentorálásrafe|ké szité 21
s: Í ő
- Koraiisko|ae|hagyás
megelőzé se:
41 fő
palettám bőví té se (tanterv-áta|akí tás, projektmódszer,
20 fő
é |mé nypedagógia):
45 fő - É btpá|yatervezépá|yaorinetáció:
s,
- Önbiza|om fej|eszté se,onmegerősí té stámogatása é s társas kapcsolatok
Módszertani

kezelé se:20 fő
- Tanu|ásmotiváció.
26 fő
tanu|ásmódszertan:
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- Konfliktus
é sagresszióaz isko|ában:
48 fő
- |KT eszkÖzhaszná|at:
16 fő
Ré sztvevőktervezett!é tszáma:
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2

1

1

5
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2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

2

2

2

1

2

1

2

3

1

2

tervezé s
Mentorá|ásra
feIké szí té s
Korai
iskoIaeIhagyás
mege|özé se
Módszertani
paIettámbőví té se
(tanterv-átaIakí tás'
projektmódszer,
é lmé nypedagógia)
Eletpá|yatervezé s' 2
pá|yaorinetáció
Onbizalom

2

fejIesáé se,
önmegerősí té s
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támogatásaé s
társas kapcsoIatok
keze|é se
Tanu|ásmotiváció.

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

9

2

2

2
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1
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1

2

1

2

1

1

0

tanu|ásmódszertan
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agresszióaz
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MENEDzsMenrÉ sAsszlszTENclA

(1 fó)
Projektmenedzser
Pé nz gyi menedzser(1 fó)
Menedzserasszisztens(1 fó)
Pé nztlgyiasszisztens(11fó)
Szaké rtóimunkacsoporttag (11fó)
Szakmaivezetó(1 fő)
Szakmai koordinátor(11fó)
Szakmai koordinátorasszisáens (4 fó)
fe|e|óse(11 fó)
Tematikusa|o|da|

t4(
(,
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GlNoP.6.2.3.17 A sza kké pzé isi nté zmé ny
rendszer átfogÓfejleszté se

Feladat/Munkak r Ké pzeüsé g SzÍ iksé geskompetenciák

Fe|adattaÉ alma

Sztiksé ges
tapasztalat

szakmai

rendszer|átás,
|ogikus Kapcso|attartás é s koordináciÓ lH.va|, más
gondoIkodás,rugaImasság,szervezetekkelstb.
vezetöi ké szsé gek
A projektte|jesk rÍ iirányí tása
FöigazgatÓ hatásk ré be tartozó donté sek
jÓ
problé mamego|dÓ
e|óké szí té se
|ega|ább
2
é ves
ké szsé g
projektmenedzser feIsófokt]
ProjektdokumentáciÓ é s projekt fo|yamatokprojektmenedzsmenti
szakmai
e|óreha|adásnyomonkoveté se.
vé gzettsé g EurÓpai uniÓs pá|yázati e||enórzé se,
( 1f )
tapasztalat
je|enté sek;
Beszámolik,
El|enörzé s
rendszerben,
kozvet|enirányí tása.
projektmenedzsmentben A fe|adatokvé grehajtásának
A
beszerzé sek e|óké szí té se pé nzilgyi
projektirányí tásban
Vagy
menedzserrel
szerzettszakmaitapasZalat
prob|é makeze|é s
Kockázatkezelé s,
e|őnytje|ent
precizitás,
rendszerszem|é |et

pé nz gyi
menedzser
(1 fő)

pé nzijgyife|adatoka be|sőe|óí rásoknak,va|amint
a hatá|yosjogszabá|yoknakmegfe|elóen;

a projekt finanszí rozhatÓságánakbiztosí tása,a
egytittmkÖdé si ké szsé g;k<i|tsé gkeretek
fe|haszná|ásának
nyomonkÖveté se
prob|é mamego|dÓ
ké szsé g,
lega|ább 2 é ves pé nz gyi
feIsófokt]
é s te|jesí té stjk
nyomon teruleten szerzett szakmai
informatikai
eszk zok kÖteIezettsé gvá||a|ások
vé gzettsé g ké szsé gszintalka|mazása, koveté se, pé nztjgyi nyi|vántartások vezeté se,
tapasztalat
e||enózé se
eurÓpai uniÓs pá|yázati szám|ák.kifizeté sek
rendszerben
szerzett
r gzí té seaz
szakmai tapasztalat elonyt a kifizeté siké reImeke|ké szí té se,
pé
nziigyi
EPTK
fe|tj|eten,
adatszo|9á|tatások
jelent
eIlenórzé s,
adatszolgá|tatás
elké szí té se,

Projektmenedzsme pé nzÜgyi
nti
feladatok va9y
e||átását támogatÓ pedagÓgiai
adminisztráciÓs
teriileten
munkatárs
k zé pfokti,

magas szint precizitás JÓ A projekttevé kenysé gekhez
kapcso|ÓdÓkifizeté sek,
kommunikáciÓs ké pessé g;te|jesí té sek
dokumentá|ása;idószaki beszámo|ik
tapasztalatcsapatmunkában
rendszerszemlé |et;
é s je|enté sekÖsszeá|lí tása,
elké szí té se;
kifizeté si
egytittmkÖdé si ké szsé g;ké re|mek
osszeá||í tása'
prob|é mamego|dÓ
ké szsé ;g;

li\
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Feladat /Munkaktir Ké pzettsé gSzil ksé ges kompetenciák
(pé nzÜgyi
asszisáens,11 fó)

Feladat tartalma

SzÜksé ges
tapasztalat

szakmai

eurÓpai
uniÓs A szakmai megva|Ósí tÓkmunkájának segí té se;koordináciÓ, i||etve pé nzugyi
vagy
e|óny
pá|yázati
dokumentáció osszeá||í tásában
va|TkÖzremkodé s'
rendszerben adatszo|gá|tatásokban
feIsófoktj
szerzettmunkatapasztalatok
szakmai
vé gzettsé g szerzett
informatikaiA programtervé sa megva|ÓsuláskÖzottie|té ré sek
tapasztalat,
vagy
ké szsé gszint figyelemme| kí sé ré se, je|zé se; pé nztJgyi
szakké pesí t eszkcizok
a|ka|maása' Ms office mÓdosí tások|ek veté se,nyi|vántartása.
és
fe|haszná|Ószint
i
ismerete

SZAKMAI PROJEKTTEAM
Feladat /Munkaktir Ké pzetGé g SzÍ iksé geskompetenciák

szakmaivezetó
(1 fó)

Feladat tartalma

Sziiksé ges
tapasztalat

szakmai

vezetcÍ i
tapaszta|at;szakmaipartnerekke|
va|Ókapcso|attartás
koordináciÓs, szervezé si,
é s Ütemezé silktervezé se,
szakmai tevé kenysé gek
irányí tÓ, prob|é mamegoIdÓ
nyomon
kÖveté se,fo|yamatos
megva|Ó
su|ásuk
ké szsé g
aktuaIizá|ása
gondolkodás,
|ogikus
vezetcí i tapaszta|at
vagy
FeIsófokt] e|Ienórzóké pessé g
szakmai megva|Ósí tÓk,tagisko|a koordinátorok
csapatmunka.tapasáaIatok
vé gzettsé g
munkájánakkoordináciÓja,támogatása
mé ré s-é rté ke|é
tapaszta|at
si
mé rfÖ|dkovek, indikátorok
te|jesí té sé nek
nemzetk zi projektbenvagy biáosí tása a
projekt esemé nyeinek é s
kutatásban, eredmé nyeinek
nemzetk zi
e|emzé se,
é rté ke|é se,
illetve pedagTgiai-szakmaidokumentá|ása
szo|gá|tatások teril|eté n

(-\
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7 A szakké pzé si
inté zmé ny
rendszer átfogÓfejleszté se
szerzett tapasáalat e|őnyt Kapcso|attartás k lsó szolgá|tatÓkkal, NszFH
jelent
i||eté kes
ko||é gáiva|'
projekt
A
szakmai
tevé kenysé gei
megva|Ósí tásának irányí tása, koordiná|ása, a
munkacsoportok
irányí tása
projekt dokumentáciÓ e|ó- é s e|ké szí té se,
biztosí tása,projektiratanyagokkeze|é se
projekt m kcidé sé ve| ÖsszefÜggó szakmai
tert.ilethez kapcso|ÓdT adminisáratí v teendÓk
e||átása
precizitás

Szakmai
koordinátor
(11Í ó)

megbeszé |é seft, rendezvé nyek
szakmai
szervezé
sé
ben
k zrem ktidé s é s ré szvé te|,
egyÍ JttmkÖdé si ké szsé g;
é
s
egyttttmÍ iktdé sek
koordiná|ása,
tevé
kenysé
gek
problé mamego|dÓ
ké szsé g;
tapasáa|atcsapatmunkában
dokumentá|ása
Kozé pfoktÍ '
Ms office alka|mazások
vagy
i||etve
kozottielté ré sekkoordináciÓ,
megbí zhatÓ fe|haszná|Tia programtervé sa megva|Tsu|ás
feIsőfokt]
dokumentá|ás
során
szerzett
je|zé
se
figye|emmelkí sé ré se,
vé gzettsé g szint ismerete
munkatapasáaIatok
jté
sekben
AdatszoIgá|tatásokban/adatgy
va|Ó
jÓ
kommunikáciÓs
ktizrem kÖdé s
ké pessé g;
rendszerszemlé |et:
ldőszaki beszámo|Ók é s je|enté sekÖsszeá|lí tása,
eIké szí té se
Szoros egy{tttmkodé sa tagisko|akoordinátorokka|
Kapcso|attartás kiilsó szolgáltatÓkka|, NsZFH
iIleté kes
kol|é gáival.

nl
:\-\
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nyi|vántartási,
A projektte|kapcso|atoskcinyve|é si,
e||átása,va|amintsegí tsé ag
munkaiigyife|adatok
gazdaságife|adatoke||átásában.
precizitás

é sscselekvé sitervkidolgozásában
Helyzeté rté ke|é
us-tapasáaIat,
mentorpedagóg
megva|ósí
tásának támogatásában valÓ
ké
szsé
g;
é
s
kcidé
si
egyÜttm
tanu|Ói
vezetói tapaszta|at,
prob|é mamegoldÓ
ké szsé g; ré szvé te|'Ré szvé te|a GINoP-6.2.2-vEKoP-15
st
á|ta| ny jtott szakmai é s inté zmé nyfej|esztéa|apké
fej|eszté sben
szsé g
Szaké rtói
a|ka|mazások
MS
office
va|amint
a GINoP-6.2.4-tapasztalat,
támogatÓprogramokban,
feIsófoktj
munkacsoport 11
kieme|t projekt fej|eszté seinek
vé gzettsé g megbí zhatÓ fe|haszná|ÓiVEKOP-17
fó)
szint ismerete
tevé kenysé gekben.
szí tŐ
pá|yaorientáciÓs tapaszta|at,
bevezeté sée|óké
t
tapasztalat,
mé ré s-é rté ke|é sben
j(,
kommunikáciÓslnté zmé nyfejleszté sitevé kenysé gek centrumé nyfejIesztétapaszta|at
si
inté zm
ké pessé g;
a megva|Ósí tásban
szintrlikoordinálása,ré szvé te|
rendszerszem|é |et;

Feladat/Munkaktir Ké pzettsé gSzii ksé ges kompetenciák
precizitás
Szakmai
koordinátor
asszisztens
tagiskola
koordinátor

Sztiksé ges
tapasztalat

Feladat tartalma
kapcso|attartás
munkatársaival

taginté zmé nyek

szakmai

il|eté kes

jó kommunikáciÓské szsé g
g
taginté zmé nyiprojekttevé kenysékoordináciija,
csapatmunkában
tapaszta|at
Kozé pfoktl' egy ttm kodé si ké szsé g;fe| gye|ete, projekt dokumentáció biztosí tása,
prob|é mamego|dÓ
ké szsé g projektiratanyagokkeze|é se
vagy
i||etve
koordináciÓ,
feIsófokÚ
dokumentá|ás során szerzett
projekt szakmai irányí tásában egyÜttmŰkodómunkatapasztalatok
vé gzettsé g
( 4 t óa
egyezteté seineksszehango|ása
szemé |yek
eszkÖzok
informatikai
taginté zmé nyekbó|)
aIkaImazása szakmai
ké szsé gszintŰ
megbeszé |é sek, rendezvé nyek
torté nókozrem kodé sé sré szvé te|,
szervezé sé ben

\l
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átfogÓfej|eszté se

MS
Office magabiztos ré szfuevók
tevé kenysé gé nek
fe|haszná|Ti
szint ismerete egyrittmkÖdé sé nek
koordinálása

és

programterv
é s a megvalÓsulásk zÓtti e|té ré sek
je|zé sg
figye|emmel
kí sé ré se,
szakmai megva!ÓsitÓk munkájának segí té se.
valÓ
adatszo|gá|tatásokban/adatgyÜjté sekben
kÖzremkÖdé s
kÖzremkÖdé s
besámdÓk ké szÍ té sé ben

$ercHEx"'qm
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TematikusaloIdalfele|ős

feIadatok:
Etvé ozendö

-

tematikusa|o|da||é trehozása
frissí té se,
aktualizá|ása
tematikusa|o|da|
Tematikusaloldal:
- a projektkereté ben|é trejövődokumentumok,
inÍ ormációk,
tarta|makszé Ies
biztosí tásaé rdeké ben
körben való e|é rhetősé gé nek
- támogatástigé ny|ő
szervezetsaját hon|apján
- megva|ósí tássorán fo|yamatosan
frissü|őtarta|om
fe|adatokrólösszefogla|ó
vezeté seé saz e|vé gzett
Munkaidőnyi|vántartás
ké szí té se

Projektmenedzserasszisáens

fe|adatok:
E|vé ozendő
projektmenedzseré spé nzÜgyi
vezető munkájánaktámogatása,
szervezeti
szakmai megva|ósí tó
kapcso|attartás
a pé nzügyiasszisztensekke|,
egysé gge|,kedvezmé nyezette|/kedvezmé nyezettekke|
kapcso|attartás
a Támogatóva|,
(p|'
kapcsolattartása projektkereté benmegbí zottkülső szo|gá|tatókka|
ké pző,eszközök szál|í tójastb.),egyé b
közbeszezé s; nyi|vánosságbiztosí tása;
szerep|őkke|,
szüksé geseté nprojektkoordinációs,kooperációsmegbeszé lé sé nek
je|en!é ítiv,jegyzőkönyv ké szí té se,
é rtesí té se,
megszervezé se,
meghí vottak
projektdoku
mentumok,statisztikák' projekt
g jtása szüksé ges
segí tsé nyú
váItozásbejelenté si
é sszeződé smódosí tásiké re|mek
e|őreha|adásijelenté sek,
projektmenedzserrelé
aspé nzügyi
összeál|í tásábanfo|yamatosanegyeztetvea
szakmai
vezetőve|,
vezetőve|,szitksé geseté na
projektad
minisztráció,
pé nzügyivezető,é samennyibenszüksé ges
a projektmenedzser,
adatszo|gáltatás
a szakmaivezettiré szé re'
fe|adatokró|
összefog|aló
vezeté seé saz elvé gzett
Munkaidőnyi|vántartás
ké szí té se

$tx***!rt'{B
.:

-?*
4.. l::

LI

&1,\sYtlR*F"Í Í i\ű
KÜR.'rÁN1'Á

lirí '::Lffi-x

$zÉ cxEN''
{P

GINoP.6.2.3.í 7A szakké pzé siinté zmé nyrendszer
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Sz akm ai egy Í ittmÍ kö
i dé sek
A szakmai együttműködé sekkoordiná|ásaa szakmai vezető fe|adata,me|yben
az inté zmé nyek
segí tsé get
szakmai koordinátorai nyÚjtanak.
A szakmai együttműködé sekmegva|ósí tásáta szaké rtőimunkacsoporttagjai is
segí tik,
akikré sztveszneka GINoP6 '2.2-vEKoP-15á|talnyú jtott,
valaminta GlNoP6.2.4-vEKoP.17

kiemelt

projekt fej|eszté seinek bevezeté sé t e|ősegí tő

tevé kenysé gekben.
A he|yi,il|etveszakterÜ|eti
együttműködé sek,
szakmaihálózatokbőví té se
é rdeké ben
megkeressüka bevonttanu!ókaté rintőtnkormányzatihivatalokat,csa|ádsegí tőket
kü|ÖnÖsena korai je|zőrendszerműktdteté seé rdeké ben.lgé nybevesszük az
iskolaorvosok
é saz isko|aivé dőnőksegí tsé gé t.
A

pályaorientáció é s vál!a|kozásfej|eszté skereté ben erŐsí tjÜk a gazdaság

szerep|őive|,
a fenntartóminiszté riummal,
a kamarákkala kapcso|atainkat,
bevonjuk
őket a programjainkszervezé sé be(e|őadások,WORK-SHOPOK, tanácsadások,
Üzemlátogatások,
szakmáké jszakája,
foglaIkozások
hete,szakmakóstolgató
stb.)
A pedagógiaiszakszolgálatoktóI
e|sősorbanaz SNl é s BTMN tanulókfejleszté sé nek
e|ősegí té sévárjuk,
t
va|amintmeghí vjuka szakembereiketa pá|yavá|asztássa|
kapcsolatosprogramjainkra
is.
A pedagógiai szakmai szo|gá|atokraelsosorban a pedagógus továbbké pzé sek
megszervezé se
során számí tunk,
bí zunkbenne,hogyleszneka ké té vsorán olyana
projektünkszempontjábó|re|evánstarta|mútámogatottpedagógustovábbké pzé sek,
pedagógusokat.
ahovae| tudjukküldeniaz é rintett
A szabadidős programjainkmegvalósí tásasorán igé nybevesszÜk szoIgá|tató
(mÚzeum,mozi,
segí tsé gé i||etve
t,
si zmé nyek
számí tunka he|yikÖzműve|odé inté
műve|ődé si
kÖzpont)
rendezvé nyeire,
amibemi is bekapcsolódhatunk,
il|etvea he|yi

szÉ cHEil"'e
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civi|eká|ta|szervezettfesztiváIokonis szeretné nkott |enni,va|amintsportszervezetek
is szí vesen|átogatnánk.
rendezvé nyeit
Saját szervezé sű szabadidős programjainkraa

tanulóink csa|ádjait, vo|t

is szeretette|
várjuk.
s
é sa települé |akosságát
taní tványainkat
Pályaorientáció,tanulói é Ietpálya.é pí té se
o|yan
beé pí té se
a munkatervekbe.
inté zkedé sek
szo|gá|ó
Tanu|óié |etpá|ya-é pí té
st
inté zkedé sekmegvalósí tása, ame|y hozzá4áru| a diákok pá|yavá|asztásának
megkönnyí tiszámukraaz
i||ető|eg
eset|egespá|yamódosí tásához,
megkÖnnyí té sé hez,
kapcso|ódó
átmenetet.Pá|yaorientációhoz
oktatásvilágábóla munkavi|ágábatÖrté nő
mé róeszközök haszná|atáva|mé ré sa bevont tanu|ók köré ben az osztá|yfőnokök
rende|keznek
a tanu|ók
í gyké petkapunkarról,hogymi|yenismeretekkel
segí tsé gé ve!.
önismereti
segí tsé gé ve|
Az isko|apszicho|ógus
a vá|asztottpályájukkalkapcso|atban.
ké rdőí vek kitolté se. Pá|ya ismeretet bőví tő, önismeret fejlesztő kiscsoportos
fog|a|kozásokszervezé seaz osztá|yfőnökiórák kereté ben.
szakmák
Üzem é s gyárlátogatásokszervezé sea mezőgazdaságié s é |e|miszeripari
rendezvé nyek
|átogatásaé ventetobbalka|omma|.
kÖré ben'
Szakmaikiál|í tások,
szakmai hé tszervezé se,me|ynekkereté benaz isko|a
Projektmodszersegí tsé gé ve|
vé gzett sikeres tanu|óinak előadása,

bemutatója, workshop kereté ben

Lehetősé gszerint szakmai előadás szervezé seaz isko|anap
,,szakmakóstolgató''.
kereté ben.
Drogprevenciós,

egé szsé g.megőrző, mentálhigié né s, szexuális felvilágosí tó

tevé kenysé gek
Fz. egé szsé gmegőrzé sé rdeké ben a

Kiskunfé legyházi Mezőgazdasági é s

é s Ko|lé gium,a Fodor József
Szakgimnázium,SzakkÖzé pisko|a
É |elmiszeripari
szerveza diá\ai
egé szsé gnapot
É le|miszeripari
Szakgimnáziumé sSzakkÖzé pisko|a
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Számára, me|y szinté ntobb cé I szolgá|:egé szsé gesé |etmódköveté sé renevel,
szabadidőhasznoseltö|té sé re,
közossé gié lmé nyek,
Új ismeretekszerzé sé re
biztosí t
|ehetősé get;
eme||ett
a nap kereté ben
a kornyezettudatosság
elmé |yí té is
secé |.
Az egé szsé gnap
tervezettprogramjai:
.

hé tfunkciósmé ré s

A tanulókaté vfo|yam
szerintkÜlönböző csoportokbaosztjuk,é s irányí tvaé rkezneka
mé ré sheIyszí né re.
A terem előtt mindenkimegtudhatja,
mennyi a magassága.A
testneve|ő
tanársegí tsé gé veI
felá|lí tunk
egy magasságmé rot,
é sa tanulókategyesé veI
|emé rjÜk'Minden diák - e|őzetesen megkapja a menetleve|é ame|ynek
t,
fe|ső
harmadában egy o|yan táb|ázat szerepel, ame|yre a hé tfunkciósmé ré sadatait
rogzí tenitudjuk. Ezen adjuk meg minden tanuIó testmagasságát.A teremben
gyakor|ottápo|ónők segí tsé gé vel
testsú |ytmé rünko|yan többfunkciós mé r:legge|,
amelya szüksé geska|óriákaté sa testzsí száza|é
r
kot
is ka|kulálta.
Egyszerrené gy-öt
diákothí vunkbe: ennek több oka is van. Egyik a terembefogadóké pessé ge,
másik
pedig az, hogy a mé rté rté kekcsak az adott tanu|őratartoztak,i!|etveé letmódbe|i
tanácsokatis kaptak arra vonatkozoan,hogy min kel|enevá|toztatniuk.
Ez pedig
egyé nreszabottanfo|yt.Az adat|apjukona |egfontosabbadataik mel|etta mé rt
é rté keket
ismé trogzí tjük.
M í gykapotteredmé nyekből
kiszámo|juka BMI-t(BODY
MESS INDEX)'ame|yjó| mutatja,hogya mé ré sen
ré sztvetttanu|ótestsÚ|yaideá|is,a
gyereke|hí zott,
eset|egtÚ|sovány-e.A tanu|óktöbbsé genem tud ennekaz indexnek
a je|entősé gé rő|,
í gyegybenfelvilágosí tást
is kaptak ri|a. Az egyik vé dőnőezután
táplálkozásié s é |etmódbe|i
tanácsokatis ad a diákoknak,S az elhangzottakbó|
mi,
pedagigusokis okulhattunk.
A kovetkezomé ré sa vé rcukoré s vé rnyomásmé réAs.vé rcukormé ré sé ve|
a vé rben
|é vőglükóz szintjé |ehet
t
meghatározni,
é sfe|ismerhető
a koraicukorbetegsé g.
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Határszemle

Az' egé szsé gnapkereté bna ,,határszem|e''
remekü| il|eszkedő programpont:
ismeretelsajátí tás
é szrevé tlenül,
a termé szetben,
sporto|ásközben. A határszemlé nek
az isko|ánktangazdaságaad otthont.TÖbbkilomé teres
Útonjárjuk be a kü|önböző
növé nyku|tÚrákat
a konyhakerttő!
a szántófö|dekenát az intenzí vhajtatásosfó|iákig'
Aa' egé szsé gnapkereté n be!Ül törté no határszem|e cé |ja, hogy a tanu|ók
megtapaszta|jáka mozgás é |mé nyé ÖrÖmé
t,
at termé szetben,megismerjé ka
|eggyakoribb termesztett é s

gyomnÖvé nyeket,ezen

kí vü| a|aposabban

megismerhetté egymást
k
é s minden tanuló |áthatta isko!ánk mezógazdasági
termelé sé nek
fó he|yszí né At. szántófö|di gé pita|ajmunkákszemrevé te|ezé se
me||ett
bemutatásrakerÜlteka gazdaság lovai is, akik a könnyebb a fogatosé s boroná|ási
fe|adatokatkörnyezetkí mé lőmódon e|vé gzik.A fenntarthatófej!ődé sjegyé benszó
esett a termé szetközeli terme!é simódokró|, a szerves trágyázás előnyeirő| a
szintetikusakkalszemben, a biotermé kelőá|lí tásról,kemikáliák-haszná|atának
mé rsé k|é sé ről,
Vegyszermentes takarmány- é s é |e!miszeriparia|apanyagok
termeszté sé ről,
ezen keresztü|é lelmiszereink
megreformálási
lehetősé geirő|.
o rd!Z,egé szsé g-ce|ok

Az egé szsé gnapkereté nbe|Ülaz egé szsé gesé letmóddalkapcso|atbankapnak
fe|adatota diákok. Fe|adatu,hogy rajzo|janak,
vagy í rjanako|yando|gokat,ami a
té mávalkapcsolatos.
Az alábbié sszámos hason|óké rdé sre
válaszo|nakszóban é srajzbana tanu|ók.
Hogyanke||táp|á|kozni,
hogyegé szsé gesek
maradjunk?
Mirefigyeljünkoda a napié trendÜnk
kia|akí tásánál?
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Mennyité smilyenfolyadé kot
é rdemesfogyasztani?
Mitegyünké smitne együnk?
Mit tehetünk,hogyegé szsé gesebbek
legyÜnk?
Egé szsé ges-e
a dohányzás,a|koholfogyasztás?
Mi|yenrendszeressé ggeI
sporto|junk?
.

Sa|átabár

Fz. Egé szsé gnapkereté ben,a ,,sa|átabár''-ban
a zo|dsé geké s gyümo|csok
fogyasztásánakfontosságátpróbá|jukhangsÚIyozni
azza|,hogy a rende|kezé sünkre
(káposzta,ré pa,cé k|a,paprika,paradicsom,a|ma, rukko|a,
ál|ó nyersanyagokbó|
soKé |efűszernÖvé ny,
kÖrte)kÜ|önbÖzőí zesí té sű
sa|átákatké szí tenek
e| a diákok,
saját receptjeik,Öt|eteika|apján.A salátaÖntetekhaszná|atáva|a gyerekek tÖbb
hajlandóságotmutatnaka zÖ|dsé gek
e|fogyasztására.
.

vé radásszervezé se

o sminkszoba
A táp|á|kozáson,
sportoné segé szsé ges
é letmódontÚ|a megje|enéiss hozzátartozik
az egé szsé ghez.
.

Főzőcske,de okosan!

.

|abdarú gő
házi bajnokság

o kozÖsregge|iaerobic
.

konf!iktuskeze|őtré ning
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