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1.TanulókkaIkapcsolatos információk
í .1.Tanu|óiösszeté tel
A Kiskunfé |egyháziMezõgazdasági é s É lelmlszeripariSzakgimnázium, Szakközé piskota é s
es konzorciumának tanulói lé tszáma4694fõ.
Lé tszám(fõ)
Taginté zmé ny
megnevezé se
BársonyIstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium,Szakközé pisko|aé s
Ko||é oium
Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,Szakközé pisko|aé s Ko||é gium

358

BereczkiMáté É |e|m
iszeriparié sMezõgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé oisko|aé sSoortisko|a
FodorJózsef E|elmiszeripari
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a

496

GalambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnáziumé sSzakközé pisko|a

355

Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnáziumé sSzakközé pisko|a

285

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

329

264

171

253
i Szakgimnáziumé s
Kocsis P á| Mezõgazdaságié sKörnyezetvé de|m
Szakközé oisko|a
240
Szakgimnázium,
LipthayBé |aMezõgazdaságié sE|e|miszeripari
é sKo||é qium
Szakkozé pisko|a
83+173=
FM Ke|e|magyarországi Agrár-szakké pzó Központ, Mezõgazdasági 426+596+1
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium

1378

Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié sE|elmiszeripariSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Ko||é qium

565
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megnevezé se
Taginté zmé ny
BársonylstvánMez<5gazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé oisko|aé sKo||é oium
Bedö A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é qium
BereczkiMáté E|e|miszeripari
é sMezõgazdasági
Szakqimnázium'Szakközé pisko|aé sSportisko|a
FodorJózsef E|elmiszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé nisko|a

Ga|ambJózsef MezógazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé oisko|a
Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnáziumé s
Szakközé oiskoIa
Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium
Kocsis P á| Mezõgazdasági é s Környezetvé de|m
i
Szakqimnáziumé sSzakközé pisko|a
LipthayBé |aMezõgazdaságié s E|e|miszeripari
Szakqimnázium.Szakközé oisko|aé sKo||é qium
FM Ke|et-magyarországi
Agrár-szakké pzó
Központ' MezógazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKol|é gium
gyházi Mezõgazdasági é s
Kiskunfé |e
Ele|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé oisko|aé sKol|é qium

HH (fõ)

HHH (fó)

KenoszeÍ es
gyermekvé delmi
támogatás (fó)

10

7

71

35

21

72

32

16

369

24

25

72

21

16

107

15

3

35

6

3

32

10

1

37

94

73

141

25
21
'13

20

123

I

85

52

27

'16

3

35

27

22
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Taginté zmé ny
megnevezé se
Bársony |stvánMezógazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé oisko|aé sKo|lé oium
Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé oisko|aé sKo|lé oium
BereczkiMáté E|e|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSoortisko|a
FodorJózsef E|e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé pisko|a
Ga|ambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé pisko|a
Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé oisko|a
Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium
Kocsis P á| Mezõgazdasági é sKörnyezetvé delmi
Szakqimnáziumé sSzakközé oisko|a
LipthayBé |aMezõgazdaságié sE|e|miszeripari
Szakoimnázium.SzakkÖzé oisko|a
é sKo||é oium
FM Ke|et-magyarországi
Agrár.szakké pzó
Központ, MezógazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé piskolaé sKo||é gium
gyházi Mezõgazdasági é s
Kiskunfé |e
ElelmiszeripariSzakgimnázium,
Szakközé oisko|aé sKo|lé oium

HH (%)

HHH (%)

t{enoszeres
gyermekvé delmi
támogatás (fõ)

2,79

1,95

19,83

13,25

7,95

27,27

6,45

3,22

74,39

14

14,61

42,1

5,91

4,5

30,14

5,26

'1,05

12,2

1,82

0,91

9,72

3,95

0,39

14,62

39,17

30,42

58,75

5,86

4,69

28,87

3,52

1,34

14,26

7,1

28,41

14,75

9,24

1,63

20,23

4,77

3,89
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Taglnté zmé ny
megnevezé se
Bársony lstvánMezógazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Ko||é qium
Bedö A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Ko||é qium
Bereczki Máté É |e|
miszeriparié sMezógazdasági
Szakoimnázium.Szakközé oisko|aé sSoortisko|a
Fodor József E|e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé oiskoIa
Galamb József MezõgazdaságiSzakgimnáziumé s
Szakközé oisko|a
Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnáziumé s
Szakközé oisko|a
Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium
Kocsis P á| Mezõgazdasági é sKömyezetvé delmi
Szakqimnáziumé sSzakközé pisko|a
LipthayBé |aMezõgazdaságié sÉ |e|miszeripari
Szakqimnázium.Szakközé pisko|aé sKo||é oium
FM Ke|etmagyarországi
Agrár-szakké pzõ
Központ, MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Ko||é gium
Kiskunfé legyházi
Mezõgazdaságié s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,Szakközé pisko|a
é sKol|é oium

sNl(fõ) BTMN(fõ) s Nr ( %) BrMN(%)
65

43

18,15

12

65

16

24,62

6,06

45

32

9,07

6,45

53

13

30,99

7,6

62

31

17,46

8,73

27

27

9,47

9,47

19

34

5,77

10, 33

34

35

13,43

13, 83

12

1

5

0,42

65

26

15,25

6,1

I

33

1,34

5,53

14

20

7,65

10,92

52

15

30

8,19

108

77

19,11

13,62
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se Lemorzsotooo
Taginté zmé megnevezé
ny
(fõ)

Bársonylstván
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
é sKo||é oium
Szakkozé pisko|a
Bedõ A|bertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é qium
BereczkiMáté E|elmiszeripari
é sMezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Soortiskola
FodorJózsef E|e|miszeripari
és
Szakgimnázium
Szakközé oiskoIa
Ga|ambJózsef
Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé oiskoIa

GregusMátéMezõgazdasági
és
Szakgimnázium
Szakközé oisko|a
Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakoimnázium
Kocsis P á| Mezõgazdasági é s
Környezetvé deImi
és
Szakgimnázium
Szakkozé oiskoIa
LipthayBé |aMezõgazdasági
é sÉ |e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé oisko|aé s Ko||é oium
FM Ke|et.magyarországi
Agrár-szakké pzõ
Központ'
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é oium

Tavozo

ErKezo

(fó)

(fõ)

(Tol

Iavozo

ErKezo

(%

{Y")

10

16

I

2,79

4,46

2,23

18

9

7

6,81

3,4

2,65

14

39

3

2,82

7,86

0,6

6

23

I

3, 5

13,45

0,58

96

0

'10

27

0

2,81

43

15

5

15

5,26

1,75

14

25

1

4,25

7,5

0,3

22

23

6

8,69

9

2,37

53

64

12

23,75

26,6

5

40

39

13

9,38

9,'t5

3,05

29

22

6

4,86

3,69

1

34

55

I

18,57

30

4,91

20

23

I

11,56

13,29

5,2

55

63

I

9,73

11,15

1,59
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Taginté zmé ny
neve
A2016fi7. tané vsorán isko|ánktanu|ó|é tszáma
565 fó vo|t,HHH
tanulókszáma 22 fõ' sNI tanu|ókszáma 108fõ' bei||eszkedé si,
(BTMN)kÜzdõtanu|ókszáma
tanu|ási,magatartásinehé zsé gge|
77 fõ, a rendszeresgyermekvé delmi
e||átásbanré szesü|õtanulók
száma 136fõ' a ko||é giumi
tanulókszáma 190 fõ.
A tanu|ókcsaládjában|ezaj|óvá|tozásokp|.|akóhe|yvá|toztatás,a
Kiskunfé |egyházi
vá|asáottszakma nem azonostöbbé a tanu|óé rdek|õdé kö
siré ve|'
Mezõgazdaságié s
i||etvea rendezet|enszociá|is hátté ra csa|ádban, ame|y nem
Elelmiszeripari
biztosí tja,nem e||enõrzi,é s nem követe|i meg a tanu|itó| a
Szakgimnázium,
rendszeresisko|ábajárást' de e|utasí tja
a ko||é giumi
e|he|yezé st,
Szakközé pisko|aé s Ko||é gium
hogy a tanu|ó
ame|yakadá|yozhatná
a lógást. Gyakran e|tjfordu|,
beiratkoziké s azt követóen egyet|ennapotsem tÖ|taz isko|ában.
Pe. idevándor|ás oka a más iskolában va|i sikerte|ensé g,
bánta|mazásvagy ké nyszerûáthe|yezé s.Tané v közben tanu|ói
jogviszonyát megszÜntette,tanu|mányaitmásik inté zmé nyben
fo|ytatókszáma 19 fõ. Tané vközben másik inté zmé nybõl
é rkezett
tanu|ókszáma 9 fõ.
Isko|ánkban
a tanulók|é tszáma2o,|612017-es
tané vben358 fõ'
akik közü| hátrányoshe|yzetû10 fõ' sajátosneve|é si
igé nyû65 fõ'
a bei||eszkedé si,
tanu|ási,magatartásizavarra|küzdõ 43 fõ'
rendszeresgyermekvé de|mi
e||átásbanré szesü|õtanu|ókszáma
7 1 f õ.
Lakóhe|yÜkszerintvizsgálvadiákjainkÖsszeté teléazt derü|tki,
hogy 120 városbó|é rkeáekhozzánktanu|ni.A ko||é giumba
beiratkozotttanu|ók|é tszáma148 Í õ'
BársonyIstván
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Ko|lé gium

A menetközben kiiratkozóktávozásánakfõbb oka e|sõsorbanaz.
hogy nem vo|tátgondo|ta szakmavá|asztásuk,
õk fo|ytatják
hanem
tanulmányaikat
másik inté zmé nyben'
Akik nem é ve|ejé n,
fé |é vkor
vagy ké sõbbtávoznak,á|ta|ábancsaládi-,megé |heté si
okok miatthagyjákel az inté zmé nyt'
saját ké ré sre
szüntetikmeg
jogviszonyukat
é snem fejezikbe tanu|mányaikat.
Az é vközben hozzánk é rkezõkközött vannak' akik aze|õzõ
isko|ábólbei||eszkedé gondok
si
miattszeretné nek
átiratkozni,
Vagynem e|é gedettek
az adottinté zmé nnyel'
Sok köáÜk a
gyengé bbké pessé gûtanu]ó,az õ felzárkóáatásuk kÜ|ön
figye|metigé nye|.Megközelí tõ|egfe|eannyiané rkeáek,mint
ahányantávoztakaz inté zmé nyünkbõ|'
264 Í óvolta tanu|óilé tszám.Az összeté te|ttekintve:

Bedõ
A|bert Erdé szetiHH 35 fõ; HHH 21 fõ; SN| 65 fó; BTMN 16 fõ; Rsz gyv tám 72Í o;
Ko||é gium
206 fõ.
Szakgimnázium,
SzakkÖzé pisko|a
é sKo||é gium
o/o.a

A szÜlõk 35
a mezõgazdaságban do|gozó fizikai munkás,
mezóqazdasáqikisvá||a|kozó,
nyuqdí ias(5o o/oõsterme|õ:25o/o-a
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20 o/o-aegyé b(köza|ka|mazott,
a rokkant),20 o/o-amunkané |kÜ|ii
közé pvezetõ, ipari tevé kenysé get fo|ytató
köáisávise|ó,
vá||aIkozó).
\ szÜ|õkisko|aivé gzettsé gÜk
szerint:60 % 8 á|ta|ánosisko|a,35 %
;zakmunkás,5 % é rettsé gi.
l|vá|tszü|õkgyermeke45 %.
a hátrányos
|anulóink 35-40 o/o-apotenciá|isanveszé |yeztetett
:sa|ádi-é sa csa|ádokrossz anyagihe|yzetemiatt.
|-anu|óijogviszonyát megszÜntette15 fõ' Tanu|mányaitmás
nté zetbenfo|ytatta8 fó. Tané vközben más inté zetbõ|é rkezett7 fõ.
sko|ánkbó||eggyakrabbanazé rt mennek e| a tanu|ik, mert a
to||é giumi
kötöttsé geket,a csa|ádtó|va|ótávo||é tet
nehezentudják
negszokni. Nagy prob|é ma,hogy a szü|ók nem ké szí tikfe| a
é |etre.
;yermekeiketa ko||é giumi
496 fõ.
osszes tanu|ó|é tszáma:
Közü|ük a HHH tanu|ókszáma: 16 fõ' sNl tanulók száma:45 fõ,
BTM tanulókszáma:32 fõ, rendszeresgyermekvé de|mi
e|látásban
száma:60 fõ.
ré szesü|õ
tanu|Tkszáma: 369 fõ' ko||é giumitanu|ók

Bereczki Máté É |e|m
iszeripari
é sMezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé s
Sportiskola

E|vándor|ástendenciái,okai:a tané vsorán összesen 31 fõ hagyta
saját
e| az isko|át. Ebbó| a tanköte|ezettsé gmegszûné sé ve|
17 fõ szlintettemegjogviszonyát,Ennek|eggyakoribb
oka,
ké ré sre
indoka -a tanu|ók e|mondásaszerint - az vo|t, hogy do|gozni
szeretné nek,
kü|fö|dön próbá|nakszerencsé t,vagy esti tagozaton
Több esetben a tanu|óarra
szeretné kfolytatnitanu|mányaikat.
hivatkozott,
hogy a tervezettmunkavá|la|ása
összefÜggé sbenvan
s e miatt ke||abbahagynia
a csa|ád rossz anyagi he|yzeté vel,
tanuImányait.
A fentieken tú l tané v közben mé g 13 fõ szüntette meg
tanu|mányait,
me|ynek|eggyakoribb
okai vo|tak'egymásik szakma
vá|asáása, vagy fé |é vibukás után döntött Úgy, hogy másik
isko|ábanfo|ytatná
tanuImányait'
12 tanu|óé rkezettisko|ánkba.
Tané vközben másik inté zmé nybó|
Közü|ük a je|entõstöbbsé g9. é vfo|yamos
tanulóvo|t,akikettané v
e|ejé niratkoáak be. Elmondásukszerinta fe|vé te|i
e|járássorán
o|yanisko|ábavettekfe|õket, ahova igazábó|nem szerettekvo|na
járni vagy közben jöftek rá, hogy nem szeretné kaá a szakmát
fõt pedig 10.
tanulni.Rajtukkí vÜ|1 tanu|óta 11. é vfo|yamra,2
é vfo|yamravettünk fe|' ök az isko|avá|tástcsa|ádi okokra
(kö|tözé s'vá|ás)
hivatkozvaké rté k.

FodorJózsef E|e|m
iszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé pisko|a

|sko|ánkbana 2016l2017.es tané vbenösszesen 171 tanu|ó
vé geztetanu|mányait(október l-jei á|lapot)'oktatásukra 30 fõ
pedagógusunkvo|t,va|amint21 fõ nem pedagógus segí tettea
munkánkat.Az összes tanu|óbó|9 fõ szakgimnáziumitanu|óvo|t
(sütó- é s cukrászipariszaktechnikusok),
a többi szakközé pisko|ai
tanu|ói (ideé rtveazon tanu|ókat is, akik szakmai vizsgájuk ré gebbi.megszezé seutáné rettsé gire
ké szü|tek).
Atanu|ókközÜ|
(maqyarnemzetisé qû)
kü|fö|ditanu|ó
3 fó kettõs á||ampolqársáqú
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Ga|ambJózsef
Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé pisko|a

Gregus Máté Mezõgazdasági
Szakgimnázium
és
Szakközé pisko|a
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vo|t.A tanulókközü| 43 fõ ko||é gista
vo|t,36 fõ bejáró' a többi pedig
helyi.
A fenti adatokbó||átszik,hogy isko|ánkaz é |elmiszeripari
ké pzé s
koncentrá|.
terü|eté re
Atanu|ókje|entõsré szenem he|ybeli,hanem
nagy
a környé kte|epü|é sein
é |'Az iskolatevé kenysé gé
t |é tszámÚ
(oktatás+
szemé |yzet|átja e|' amit a szerteágazótevé kenysé g
indoko|.
terme|é s)
lskolánkban53 fõ vo|ta sajátosneve|é si
igé nyûtanu|ók|é tszáma'
ami köze| 1l3-aa te|jes|é tszámnak!
A tané vben49 tanu|ónkvo|thátrányos(24 fõ) vagy ha|mozottan
hátrányos (25 fõ) he|yzetû.Az õ hátrányaikcsökkenté se nagy
fe|adatotró isko|ánkmindendo|gozójára.
Kieme|tentehetsé gestanu|ók nem vo|takregisztrálva,azonban
meg ke||jegyezni' hogy szé p sikereket é rtünke| az országos
szakmai versenyeken (hú siparitermé kgyártószakma 1. é s 6.
pé k8. helvezé s,pé k-cukrász7. he|vezé s)
he|vezé s,
A Ga|amb József Mezógazdasági Szakgimnázium é s
Szakközé pisko|aa 2o16l2017-estané vet355 tanu|óva|kezdte
meg' me|ybõ|.169fõ bejáró (48%) más te|epÜ|é srõl
é s 39 fõ
(11Yo).
ko|lé gista
Az iskola nem makói tanu|óinakaránya 59%.Fz.
e|mÚ|té vekhezké pestez az arány erõs növekedé stmutat.20,í 3ban a bejáróké sko||é gisták
aránya39%vo|t.
Ko||é gista
41 Í õB$áró,|64 fõ
A tané v közben más inté zmé nybõ|
é rkezett12 fõ' Az isko|a
vá|tásnak oka, a |akhe|yhezköze|ebbi isko|a, Vagy a szü|õk
vá|ásáva|a gyermek e|he|yezé vá|tozása.
s
|sko|ánkat57 tanu|ó
hagyta e|, közÜ|Ük 22 saját ké ré sreszÜntetté kmeg tanu|ói
jogviszonyukat,tankötelezettsé gükette|jesí tve..
Saját ké ré sé re
tanu|mányaitmásik inté zmé nyben
fo|ytatta10 fõ. Je||emzõena
kifutószakmákontanu|ódiákok menteke| inté zmé nyünkbõ|,
i||etve
az é rettsé girefe|ké szí tõé vfo|yamokró|,aho| már szakmai
vé gzettsé gge|
rende|kezõtanu|óinktanuInak'
Az októberi statisztikában 285 tó tanu|ó szerepe|t, más
inté zmé nybõ|5
fõ tanu|i é rkezett.15 hátrányoshelyzetûé sebbõ|
3 fõ tanu|óvo|thátrányoshe|petû.Az SN|-s diákok száma 27 fõ
vo|t.A BTMN-es tanu|ók27-en vo|tak.Az RGYK e||átást35-en
kaptak.A ko||é gisták
47-en iratkoáak be, bejáró tanu|ók 87-en
vo|tak.'15fó tanu|ótávozottaz isko|ábó|a vizsgá|tidószakban'
Ebbó| 11.ena tanköte|ezettsé gük
4megszûné sé ve|
sajátké ré sre,
ké rté áthe|yezé
k
en más inté zmé nybe
süket.
A tanu|ók e|vándorlása' kiiratkozása je||emzõen 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|áte|hagyni.
Amí glehetõsé gvolt,addiga környezó szakközé pisko|ábi|kerü|tek
átvé te|reaz é v közbeni átiratkozók. Az ágazati/szakgimnáziumi
rendszer miatt ez egyre kevesebb, jel|emzõbb a ki|encedik
é vfo|yamra
törté ntjbeiratkozás,é wesáé sse|.
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A tanu|óinkje||emzõenCsongrád, Bé ké s'Bács-Kiskunmegyé bõ|
kerü|nekki. A csa|ádigazdaságmiattsokan a bejárástvá|asztjáka
kol|é giumi
e|he|yezé he|yett.
s
A szegedi Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnáziumtanu|óilé tszáma
a 2o16l17-estané vkezdeté n329 Í õ vo|t, a tané vvé gé n317
tanu|ónkvo|t.3 halmozottanhátrányoshelyzetûé s 6 hátrányos
e||átásban
he|yzetûtanu|ónkvan. Rendszeres gyermekvé de|mi
ré szesÜlt32 fõ diákunk.19 fõ sajátosneve|é siigé nyûdiákunkka|
tanu|ásizavarra|30 tanu|ónk
utazó gyógypedagógusfog|a|kozik'
kÜzd.
nem rende|kezÜnk,a városi ko||é gium
Saját ko||é giumma|
165 ko||é gista
tanu|ónk|akik'Más te|epü|é srõl
taginté zmé nyeiben
napontabejáraz isko|ába61 fõ.

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakgimnáaium

Fõ|eg Csongrád, Bé ké sBács-Kiskun megyé bõ|isko|ázunk be
tanu|ókat,de 43 né hánytanu|ómás megyé kbõ|é rkezett.Tané v
kÖzben (Únius ,tS-ig) viszony|ag kevesen szüntetik meg a
jogviszonyukat,
inkábba tané v(á|ta|ában
a sikerte|entané v)vé ge
Á|ta|ábanazokatanu|ókfo|ytatják
utándöntenek a távozás me||ett.
másik inté zmé nybena tanuImányaikat,akiknek a|acsony a
szakmához va|ó kötõdé se (másik szakgimnáziumbamennek),
va]ófe|ké szü|é st
i||etve
akik tú |nagykihí vásnaké zikaz é rettsé gire
(szakisko|ábanfo|ytatjáka tanu|mányaikat).A kiIencedikesek
gyakrannem ké pesekmegbirkózniako|lé giumba
kerülé skapcsán
a szü|õi háztól va|óe|szakadássa|,é venteegy-ké tolyan diákunk
je|ent.Ez a tanu|mányieredmé nyben,
az
van, akinekez prob|é mát
jelenik
ritkábbanmagatartásiprob|é mákban
egé szsé gi
á||apotban,
meg. A ko||é giumma|,
a neve|õve| va|ó kapcso|attartás,az
egyÜttmûködé sidõnké nt ké pes eá orvoso|ni,de a jovõben
remé nyeinké s terveink szerint az egyÜttmûködé serõsí té sé ve|
továbbtudjukcsökkenteniaz isko|ánkate|hagyókszámát.
gyakran egé sz más irányba
A tanköte|ezettsé g
megszûné sé ve|
indu|naka tanu|óink.l|yenkoresetenké ntkiderü|,hogy a szÜ|ó
csak
ragaszkodottaz isko|ához,a tanu|ómás irányÚé rdek|ódé se
sé ve|
é rvé nyesü|hetett.
a tankÖtelezettsémegszûné
g
253Í õa tanu|ói|é tszám.
HH 10 fó; HHH 1 fõ; SN| 34 fõ; BTMN 35 fõ; Rendszeres
gyermekvé delmitámogatásban
12 fõ.
ré szesü|37 fõ; Ko|lé gista

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

Tanu|ói jogviszonyát megszÜntette22fõ. Tanu|mányait más
inté zetbenfolytatta1 fõ. Tané vközben más inté zetbõlé rkezett9
fó'
|sko|ánkbó||eggyakrabbanazé rtmenneke| a tanulók, mert nem
gondo|ták át a szakmavá|asáást Vagy nem akarják fo|ytatni
munkavá||a|ás
é segyé bokokbó|'
tanu|mányaikat
si miatt,sajátké ré sre
A tanu|ókegy ré szecsaládi-,megé |hetéokok
szÜntetimeg jogviszonyáté snem fejezibe tanu|mányait
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Az é v közben hozzánk é rkezõk ré szbenbei||eszkedé sigondok,
ré szben szakmavá|asáási é s csa|ádi okokbó| iratkoznak át
tanu|õ,az õ
inté zmé nyÜnkbe.
Sok köztük a gyengé bbké pessé gû
Íe|zárkóztatásuk kü|ön figye|met igé nye|.
Adott tané vbenaz összes tanu|ólé tszáma240fõ' Tané vközben
másik inté zmé nybõ|
é rkezett12 Í õ. Hátrányos He|yzetû(HH)
tanu|ók száma 94 Í õ' Ha|mozottanHátrányos He|yzetû(HHH)
tanu|ókszáma 73 fõ' Sajátosnevelé siigé nyû(SN|)tanu|ókszáma
(BTMN)
12 fõ. Bei||eszkedé si,
tanulási,magatartásinehé zsé gge|
küzdõ tanu|ókszáma 1 fõ' Rendszeres gyermekvé delmi
LipthayBé |aMezõgazdasági
tanulókszáma 141 fõ' Kiemeltentehetsé ges
e||átásbanré szesÜ|õ
é sE|e|miszeripari
213
Í õ'
4
fõ.
Bqáró
tanu|ókszáma
száma
tanu|ók
Szakgimnázium,
1
14
fõ'
október
és
tanu|ók
száma
Ko||é
giumba
beiratkozott
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
távozott tanu|ók száma 64 fõ.
augusztus 31 között
TanköteIezettsé gemegszûné sé ve|tanu|ói jogviszonyát saját
ké ré sé re
megszÜntette30 fõ. Tané vközben tanu|óijogviszonyát
7
megszÜntette,tanu|mányaitmásikinté zmé nybenfo|ytatta
fõ.
Agrárszakké pzõKözpont je|en|egegy
Az FM Kelet-magyarországi
fogla|magába:
é
s
három
taginté
zmé nyt
szé khe|y.
. FM Ke|et-magyarországi Agrárszakké pzõ Központ,
MezÕgazdasági Szakgimnázium, Szakközé pisko|a é s
Kol|é gium,
Jánosha|ma;
. FM AszK, Mátra Erdé szeti, Mezógazdasági é s
és
Vadgazdá|kodásiSzakgimnáziuma,Szakközé pisko|ája
Ko||é giuma,
. FM
AszK,
Pé tervásárai
Szakgimnáziuma,
é sKo||é giuma,
Szakközé pisko|ája
. FM AszK - BarthaJános Kerté szetiSzakgimnáziumaé s
FM
Ke|et-magyarországi
Szakközé pisko|ája.
Agrár-szakké pzõ
Központ, A helyzetfe|mé réÖsszegzé
s
sesorán fekete szí nne|je|ö|jÜkaz
információkat.
ASZK
egé
szé
re
vonatkozó
Mezõgazdasági
A taginté zmé ny-specifikus
adatok az a|ábbiak szerint je|ennek
Szakgimnázium,
ra. $zentes.
meg:Jánoshalma. f*áiraiur*ei.P*tei"v*isá
Szakközé pisko|aé sKo||é gium Va|amennyiisko|ánktisáa mezõgazdaságiproÍ i|ú
szakgimnázium
i||etveszakközé piskoIa.
A ké t Heves megyei isko|a jól kiegé szí tiegymást, hiszen
egyet|en szakmában fo|yik
Mátrafüreden mindössze
nt osáályt indí tanak.
szakközé pisko|aiké pzé s,é vfo|yamonké egy
Pé tervásárán nem tudnak szakgimnáziumi osztá|yokat a
je|entkezõk hiányában szervezni, ugyanakkor a H|D program
fo|ytatnak'
A másik ké tisko|ában
kereté benKerti munkás ké pzé st
viszony|agarányos a megosztás a ké tszint között.
Jánosha|maé s Pé tervásáraa 2017l,18.tané vtõ|kezdõdõen az
a
rende|kezõkszámára e|indí totta
oKJ-s szakmai bizonyí tvánnya|
törté nõfe|ké szí téesti
st munkarendben'
ké té vesé rettsé gire
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száza|é kban
viszontSzentesenké peznekSNl-s i||etve
BTMN.s tanulókat. Meg ke|l azonban jegyezni, hogy isko|áink
szakember-e||átottsága
ezen a terÜletenkifogáso|ható.Nincsenek
gyógypedagógusaink,
fej|esztõpedagógustis csak Jánosha|mán
fog|a|koztatunk
te|jesóraszámban.UgyancsaknagyszÜksé g|enne
Ezeket a
mentá|higié nészakemberre
s
é s isko|apszicho|ógusra.
prob|é mákatva|amennyitaginté zmé ny
a környezõ, terü|etileg
i||eté kes
é s neve|é sitanácsadókkal
csa|ádsegí tõszo|gá|atokka|
egyÜttmûködveigyekszikmego|dani'
Kieme|tentehetsé ges
tanu|ókatcsak a mátrafürediisko|arögzí tett,
mindössze 5 fõt.
ko||é gista
tanu|óikatvárosi
Szentes nem rende|kezikko|lé giummal,
ko||é giumban
he|yezike|.A mátrafürediisko|akomo|yko||é giumi
kiizd. Atanu|ói |é tszám63o/o-ako||é gista,
ennek
fé rõhe|yhiánnya|
t
e|he|yezni.
A másik 50 % városi
csak fe|é tudják
sajátko||é giumban
ko||é giumokban
kap fé rõhe|yet,de igen sokan ké nyszerü|nek
a|bé r|etbe
is. Jánosha|mánhason|ókezd |ennia tendencia,mivel
igé nye|nek
nagy a beisko|ázásikörzet, egyre nagyobb|é tszámban
a diákokko||é giumot'
A |egmagasabb a bejárók aránya Pé tervásárán (74%o),a
|ega|acsonyabb MátrafÜreden (37o/o).A |emorzso|ódás a
MátrafÜreden
IegmagasabbPé tervásárán(30%)'a |ega|acsonyabb
(3,7o/o)'
A |emorzso|ódás
elsód|egesoka a |ányokeseté bena korai
terhessé g. Sokszor a fiú k az apai szerepvá||a|ás miatt
ké nyszerü|nek
arra, hogy munkát keressenek,é s gyermekükrõ|
va|ó gondoskodás miatt megszllntetiktanu|ii jogviszonyukat'
Mások szegé ny csa|ádokbó| é rkeznek, a tanköte|ezettsé g
megszûné sé ve|
munkátvá||a|nak'Sokan vannak o|yanokis, akik
kÖzoktatási rendszerbõl, té t|enÜ| tö|tik
kikerÜ|nek a
mindennapjaikat,
hiszena munkaerõpiaconsem he|yezkednek
e|.
9. é vfo|yamon
a másik isko|ábava|óátiratkozásokai kÖzétartozik,
honvágyavan,a
hogya diák nemtudbei||eszkedni
a ko||é giumba,
szÜ|õk a |akhe|yükhöz köze|ebb keresnek továbbtanu|ási
|ehetõsé getgyermekük számára' Az iskolábó| va|ó kizárás
fegye|mi bunteté st a vizsgá|t tané vben csak a szentesi
mindössze 1 a|ka|omma|.
taginté zmé ny
a|ka|mazott

szÉ cxrxv|s
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1.2.lsko|aválasztásmotivációja, isko|ához való kötõdé s
Taginté zmé ny
neve
|gen,október hónap fo|yamán,a gólyaavatóután a 9' é vfo|yam
fe|mé réformájában
s
vizsgá|jáka tanu|ók
osáá|yfõnökei ké rdõí ves
si
stb.
iskolavá|asáásimotivációját,a bei||eszkedé tapasztaIataikat
A ké rdõí veketaz osztá|yfõnökök Összesí tik,majd tantestÜ|eti
ismertetikaz eredmé nyeket
a neve|õtestü|et
számára,
é rtekez|eten
A kibõví tettvezetõi
a fe|merü|õké rdé seket.
aho| megbeszé |jük
é rtekez|et beisko|ázási megbeszé |é sé nfe|használjuk az
|é pé seket.
eredmé nyeket
é salakí tjukki a szÜksé gesstraté giai

Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé sKo||é gium Gyakran harmadikgenerációtanul már ná|unk'|ttvé gzettszÜ|õk
járnak isko|ánkban,
í ratjákbe gyermekeikethozzánk,testvé rpárok
tehát nagy a csa|ádi kötõdé s szerepe.A csa|ád mezõgazdasági
kötódé se, a |ovak szeretete fontos szerepet játszik a
pá|yavá|asztásban.ldõsebb barátaik, ismerõseik aján|ják nekik
isko|ánkat'

szakmabé |i
Sok tanu|óje|entkezikhozzánk azé rt,mertva|ame|yik
csa|ádtagja, barátja ismerõse hozzánk jár, ná|unk vé gzett.
Az isko|avá|asztásukateme||ettké pzé stõ|fÜggõen más.más
Hiányszakmáná|nyomós é rvaz ösztöndí j.
té nyezõkbefo|yáso|ják.
egy nagyonpozití vdo|og,de sokszor
Bár az ösztöndí j |ehetõsé ge
irányvá|asáását, ugyanis a jó|
negatí
van
befo|yáso|ja
a
diákok
BársonyIstvánMezõgazdasági
je|entkeznek
mive|az nem
ké pzé sre,
tanu|ók
sem
emiatt
technikusi
Szakgimnázium'
kö
zÜ|Ük
minden
Ez
kissé
hiszen
sokan
fizet'
e||entmondásos,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
é s ké sõbb egy
további né lkÜ|ké peseklenné nekegy é rettsé gi
technikusivizsga megszezé sé re.
|,
Az isko|avá|asztásindokaitmé rjüka hozzánk je|entkezõkné az
ezekbõl nyert információkat fe|haszná|juka következcí é vek
é sa beisko|ázsorán is'
tervezé sifo|yamataiban,
A|bert
Erdé szeti Csa|ádié sbarátikötódé seka |eggyakoribbak.
Bedõ
Szakgimnázium,
SzakkÖzé pisko|a
é sKo||é qium
lsko|ánkbanhivatalosformábannem mé rjükisko|aválasztásokait,
Bereczki Máté É |elmiszeriparide az osáá|yfõnökök i||etvea szaktanárokerró|az e|sõ napokban
Mezõgazdasági szóban é rdek|õdnek.
és
Terveink szerint eá a kÖvetkezõtané vtõ|
Szakgimnázium,
fogjuk megtenni.
kezdõdóenké rdõí formájában
v
Szakközé pisko|a
és
minden á|ta|unkkí ná|tszakirányra
A beisko|ázás.po|itikánkban
Sportiskola
aqrár-szakké pzõ
uovano|vanhanqsÚ|VtfektetÜnk.Termé szetesen
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(a fenntartói e|várások é s az e terÜleten
inté zmé nyké nt
tapasztalható beisko|ázási nehé zsé gekmiatt is) e terÜletek
prioritásté rdeme|nek,
sem a többi rovására.
de semmiké ppen
fokozása fo|yamatosé s
Tanu|óink isko|áhozva|ó kotõdé sé nek
kieme|tfe|adatunk,cé lunk.A kötõdé s okai között |eginkábba
csa|áditradí ciók(itttanu|tcsaládtagok,csa|ádigazdaság stb.),az
é s termé szetesen
a vá|asáott
isko|aköze|sé ge,barátokje|en|é te
va|ó kötõdé s
sporthoz,rendé szethez)
szakmához (gé pé szethez,
szerepel.
Pe. iskolavá|asáás motivációjával kapcso|atban konkré t
k
mé ré sekke|nem rende|kezÜnk.Az osztá|l1Í õnÖköinformáció
a|apjánisko|ánkatazok a tanu|ókvá|asztják,akik már va|ami|yen
Fodor József É |e|miszeripari
(szÜ|eik,
idejár);nagyon
testvé rÜk
csa|ádikötõdé sse|rende|keznek
és
Szakgimnázium
erõs szemponta szakma iránti e|köte|ezõdé s;azok is szí vesen
Szakközé pisko|a
válasáják isko|ánkat,akik speciá|isneve|é siigé nyûeké s ezt az
igé nyÜketnem gyógypedagógiaiiskolábanszeretné kkie|é gí teni;
valamintvannaksainoso|yanokis, akik máshovánem iutottakbe.
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
de az
Az e|mú |tké t é vbentettÜnkrá kí sé rletet,
|ehetõsé gÜnk.
során rájöttünk' hogy az adatok
eredmé nyek kié rté ke|é se
é rté kelhetet|enek.
tanu|ók egyre nagyobb
Az isko|átvá|asztó bejáró é s ko||é gista
hogya
i||etvemegfigye|hetõ,
aránybané rkeznekszÜ|õiindí tatásra,
a je|entkezõkkÖzÜlegyre
nõtt.Az inté zmé nyt
tanu|ókmotivá|tsága
többen je|ö|ikmeg e|sõhe|yen.A makói é sa köze|i te|epÜ|é sekrõ|
József é rkezõ diákok
Galamb
je||emzõen megszokásbó| vá|asáják
Mezõgazdasági
A Ga|amb József isko|a joge|õdjeibennem
inté zmé nyünket.
é s a|apoztákmeg az isko|ahí rnevé-t finomanszó|va,nem törõdtek
Szakgimnázium
Szakközé piskoIa
Ezt
diákokje|entkeznek.
azza|,hogyaz isko|ábami|yenké pessé gû
a következõ é vekben.
a sáereotí piátke|||ebontanunk
é rkezõ,
E kettõsé gje||emzõisko|ánkra:a távo|abbite|epÜlé sekrõ|
jobb ké pessé gûdiákok már az isko|ában fo|yó munkának
terÜ|etrõ|
a,,ré gi,k|asszikus''
köszönhetõen vá|asáanakbennÜnket,
é rkezõdiákok pedig''jobbhí ján''vá|asztanakbennÜnket.
mindenké ppen
tervezzük.
A fe|mé ré sek
e|indí tását
hogy a szÜ|eiVagy a
A tanu|ókkötõdé se közÜ| a |egfontosabb,
testvé reiis ide jártak.
je||emzõenosztá|yfõnökiórákon tudjuknyomon
Az isko|avá|asztást
az
mindené vebenfe|mé rjÜk
követni. |||etveké rdõí vsegí tsé gé ve|
motivációt.
isko|avá|asztási
és
az
oktatott
dönté sbõ|
tanu|óink saját
Gregus Máté Mezõgazdasági A
miatt
vá|asztják
továbbtanu|ási
szakmáink/szakmakí
ná|atunk
Szakgimnázium
és
s isko|aköze|sé geis
he|yké nt
a Gregust'A csa|ádiköte|é keké az
Szakközé piskoIa
de, szerepevan
szerepetjátszika vá|asztásban'Kisebbmé rté kben
a pá|yaválasáásinyí ltnapunknakis az isko|avá|asztásban.
a tapaszta|atokat.
A beisko|ázásifo|yamatbabeé pí tjük
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A tanu|ókszemé |yeskötõdé se a csa|ádi kapcso|atokon(szÜ|ók'
testvé reka Gregusbajártak)tú |,az isko|aiprogramokonkeresztÜ|
próbá|jukerósí teni.

Kiss
Ferenc
Szakgimnázium

Az isko|aválasztásindokaitisko|aiszinten nem mé rjÜké s tartjuk
nyi|ván,de a ki|encedikesosztá|yfónökök rendszerintmegké rdezik
az ú j diákokat az isko|aválasztásmotivációjáró|.E|sõsorban a
szeretetemiattvá|asztjákaz
szakma irántié rdek|õdé as,termé szet
a jövõ
isko|ánkat.A beisko|ázásisikeressé gnöve|é seé rdeké ben
tané vtólkezdve a ki|encedikesekeseté bensokka|a|aposabbé s
Erdé szeti cé |zottabbfe|mé ré sttervezÜnk vé gezni, többek között az
isko|avá|asáás,a családi viszonyok,az otthonikÖrnyezetjobb
megismeré se
é rdeké ben.
a
Bár csökkentí tendenciátmutat'de mé gmindig megfigye|hetõ
(nagyszÜ|õ,
szÜ|õ,testvé r
csa|ádihatás az isko|ánkkivá|asztásáná|
vagy unokatestvéisr a diákunkvo|t,í gydönt a tanu|óaz isko|ánk
mellett).

Van mé ré s.
Kocsis Pá| Mezõgazdasági é s Csa|ádié sbarátikötõdé seka leggyakoribbak.
Környezetvé deImi
Szakgimnázium
és
Szakközé oiskola
tudunk beisko|ázni,
Leginkább Szé csé nyváros kisté rsé gé bõl
Lipthay Bé |a Mezõgazdasági jel|emzõa környé ken,hogy a tanu|ók isko|átvá|asztanak,nem
pedigszakmát.
É |elmiszeripari
és
A pé k a gazda é s a mezõgazdasági gé pé sz ké pzé sek
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium hiányszakmák,í gya szakisko|aiösáond'tjje|entõsmotivációva|bí r
a szakmavá|asáásná|.
Bár
Az iskolavá|asztás motivációja e|té rõ taginté zrné nyenké nt.
kü|ön erre vonatkozóan nincsenek mé ré seink,az osztá|yfõnökök
e|beszé |getnekerrõ| 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*nar inlt!:ryl*nyi:*n*:*r:*ti v*Üz*tt$*Ü**ljÓ} *i tu**ak
l'r*ly*:k*dn!. hlsz*n *riimt*ian m*e*g*:ii**;igi v;ilialK*ai**
rrrjk**lk * **rr:yr5i<**'
Vann**k.*kik it s'*j*l *s*lá*i p,*ztia*.ilgtsa
.Ir.**
s
ia*u}**itsruí *j*. **t
s*k*l'
i*in*k v!.t*:a * it,é r::é b*fej*zé
FM
Kelet.magyarországi m*r n*gyx:u!*j* e*etl*g teslvé re is * rflj tsk+í i*nks*jái-t' v-agy
Agrár-szakké pzõ Központ, í *inotik**;** k*retáb*t'tju{*ttakei igk*i*ní i::*
Mezõgazdasági
i,'.4
*ir*í {:.r
**** *:r *rd*srk*p:ásnek \ja* **sy*iil *ny*, $*k criy;;n
Szakgimnázium,
*i*k {enul ttt. akir:*k s;'Ji*i i5 r;rií .e? ir'}*ión*rt a kr:e*g;i*7r:!!lz.
Szakközé pisko|aé sKol|é gium v*!a*zí r:í iák"A *y,iii i"r*p*k *{k;:l*r;iiv*ixokarl *1iatt:1at"r.*,*,
az
i*k*l;*b*.A l***** *|,s*****!é * s;ill*ik*i i*6i*k*b* a gy.:*yoru
i*: n:*.ez*!iÁ tir*yez*t, *x is k cl a sz *p.t*E*. a. ia*ul*b :';dv* ri* ***g*
lagadj* **g. í iy*rrk*rm*gkerd*;zijk'#i<eiarr*i is' ni*{ *:i *
*:*kr'ál i.:iv*nj*kt*::ulni'** x l*Etci:b iri* j*l*ttk*x* gy*rek $;*].*li
*; :*il*t*k*t'* i*i"iniisz*tÜt.hiv*tá*sx**'siry1iftt: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
A *zulck $z*rstika kÖr*l;i*k*iáh:an{udni*v*r*keike{.
t*}i*sí t*n*k'
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,rz*g,y
nem szitregen
í õlcg a ki*ebb**igi
családgkra jellen:zõ.
\i*rna s:akmaválasxt*gra.
hnn*rna:
eng*ri!k
*i *ketk*ll*giumba.
Á la::uirrán.vi
át|*g*k.a
int*zmé nyk*z*i*é g*r*
*sii'i* h*nEsL}}y.
l*n:*rzs*i*ciás*zt mutatja.h*sy a gy*r*kekm*jdn*n:f*l* *sak.
el i*
*|ár*s*v*}
az*rtjár i*ko|ába.rn*rtkel|'*s a tanko1*}ezetts*g
ig. *kik*t**ak ar
hagyjaaz iskciát"Vannak *zcnban o|5ian*i<
jtltlatá$*ktartan*ka r*ndsx*rben.
iskglábajáráshoz kalp*s*i*d*
A b*iskoiárá*i n:unk'a*s*p*rtmind*n *v*en *ssa*v*ti a
j*|ontk*z*k
iakih*|y*ta k*i"*bbi
ávi *d*t*kka|"
*s *nn*k alapján
*rÜkságsá*|intnr*dosí *t be}*kgiázást]ivona|án"
A kr:veik*z**vb*n ',{-?í ei*rk*ziko|}'an,*'**o!*sr*iis. ah*nn*n
axad*ig n*nr v*lt siakunk.sokat seání t *: i*kolavála*xt*sna|
hogy mit hallan*ka tanulók a rág*bbenh*zz;*nkját"lt*t"ti;l*kt*|.
falube|ije
ajánl*ttaisk*}ánk*t"
Van' akin*ké d*s*pja.
tggtvé re'
$zentes nincs konnyû h*|yz*tb*nbeisko|ázási sz*mpontbil,
hiszen a városban tobb közé pisko|ais ta|á|hati'Fõ|eg azok az
álta|ánosiskolások je|entkeznekide, akik otthonis foglalkoznak
kert**zettsl.
s
indokaitmé rnisarka|atoské rdé az
Á tanul$kiskolaválasztásainak
tanulókkórõí vett*lt*nek
iskolában'É velejé na friss*nbeiratkozott
ki, hogy miárt ezt az iskolát válasáották. az ismereteikmi|yen
forrásból származnak' A ki*ri*ke|é sután. a kÖvetkazõ*vek
i||etve
az eredmé nyek.
a |evonttanulságck
beisko|ázásistraté giáját
ki'
a|apjána|akí tjuk
tanu|ik
Minden*vbencsÖkkena tanulóilé tszámunk,
a beiratkoeott
szárna 4 é vát|agában2s %-ka|csokkent,viszontkisebb mé fi*kû
a |emorzso|ódás.
utalsófordu|ójára
É vekóta a ,'Barthamozaik'internetesveté lkedõ
behí vunkminden 7' é s 8' é vfolyamosdiákot. Mikozben a
í e|adatokat
megoldják'megismerkednekaz iskolával,az itttanu|ó
gyerekekkel.
A 2a17fi1. tanivi beisko|ázásba besegí teit a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamra Csongrád Megyei lgazgatisága is' A
A
megyei iskolákból bé reltbussza| hczták ide az é rdek|Õdõket.
gyerekek az isko|ai é |ette| ismerkedhettek, va|amint a
tangazdaságon kí vÜl meglátogatták a . szakmákat magas
szí nvonalcnmûvelo nagyÜzemeket:az Arpád Zrtt' i||etvea
HungeritZrt-t.
Az isko|a77 é vesfennál|ásaa|attnagyonsckan tanu|tákmeg itta
szakmát,a kerté szetrnindenágában. A vo|tdiákok idehozzák a
gyermek*iket,unokáikat is elsõsorban akkar' ha szakmában
maradtak,eset|egcsa|ádi vá||a|kozásaikat
utadaiktovább viszik.
Nagyonsok esetbentestvé rek'rokonokhozzák egymást'Jelenleg
is van o|yancsa|ád,ahonnan3 ftj is isko|ánktanu|ija.
Valamennyiiskolánkbanmegje|enik
az a tendencia'hogymindigaz
a szakma vonz tÖbb je|entkezót,ami szakiskolai osztöndí jjal
támogatott.
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í .3.Atanulók tanulási motivációja
Taginté zmé ny
neve

Kiskunfé |egyházi
Mezógazdaságié s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Ko||é gium

kereté
ben megké rdezzük
A partneri igé ny é s e|é gedettsé gmé ré
s
tanu|óinkat,
hogymennyiidõts1ánnaknapontaa tanu|ásra,felké szÜ|é sre
Evekre visszamenó|egmutatkozikmeg,
dé |után,este, ko|lé giumban.
hogy a tanulók többsé ge (7svo) 1 óráná| kevesebb idõt fordí t
fe|ké szülé sre'
A minõsé gbiáosí tássa|
fog|a|kozóko||é gaismerteti a
Az osztályfõnökök
mé ré sek
eredmé nyéminden
t
tané vzáróé rtekez|eten.
ismertetik osztályfõnöki órák a|ka|máva|é s a tané vnyitószulõi
é rtekez|eteken
az eredmé nyeket.
A tanmenetekbenis rögzí tettük' hogy a tané v e|sõ 5 órajának
va|ame|yikéminden
t
tantárgybóla tanu|ástaní tásárake||fordí taniaaz
adottszaktanárnak.|ttkapják meg a tanulók az adolt tantárgysikeres
módszertanát'
e|sajátí tási
lehetõsé geinek
vizsgá|juk.Amit mi
A tanu|ókmotivációjáttöbb té nyezõfüggvé nyé ben
követni é sjaví tanitudunk,az az isko|ai|é gkör.Próbá|unk
á||andóje||egge|
miné |befogadóbbé s segí tõké szatmoszfé rátteremtenia diákoknak,
mive|mé ré seinkbõ|
is tudjuk,hogy sokuknak otthonnem biztosí tott
a
szüksé ges..
segí tsé g,
ami tanu|mányaik
elsajátí tásához

BársonyIstván
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Ko||é gium

Kisebb ré szükke|tudnak csak otthonfog|a|koznia szü|õk, nagyszü|õk'
többsé gÜk a rászorí táshiányában e|hanyagoljaa tanulást. Az i|yen
gyerekekrepróbálunkfokozottanhatássa|lenni,segí tsé get
nyÚjtaninekik
Mindig vannak jó
Í e|zárkóztatõfog|a|kozásokka|,
korrepetá|ásokka|.
pé |dák' akik be|átják, hogy saját é rdekÜkbenegy kis p|usz idõ
ráfordí tásáva| javí thatnak az eredmé nyeiken, hiányszakmában
tanu|óknaka vá|tozáské zze|foghatóváis vá|ik,hiszenamikorÚjrakapják
az ösáöndí jat be|átják'hogymegé rtedo|gozniuk.
Sajnos sok diákunk nem |átjabe a tanu|ásfontosságát,aá hogy egy
szakma megszerzé setöbb ajtót nyit meg e|õttük' mintha vé gzettsé g
né |kÜ|megszakí tjáktanu|mányaikat.
Ezek mögött a gyerekek mögött
nincs támogatócsa|ádi hátté r.Ha a csa|ádbannincseneke|várásoka
gyerekÍ e|éaz isko|amár nagyonnehezentudjameggyózni,motivá|nia
ré tegekbõ|
kikerü|õtanu|óinkná|
sajnosez je|enti
tanu|ásra.A szegé nyebb
a Í ó prob|é mát,õk miné | hamarabb do|gozni szeretné nek é s
idõvesztesé gké ént|ikmeg a tanu|ást'
Szerencsé reszé pszámma|akadnak o|yanpozití vpé |dákis, amikora
csa|ád az isko|áva|szoros együttmûködé sbenigyekszik a gyereketa
megfe|e|õú tontartanié s hozzásegí ticé |jaelé ré sé hez.
A tanu|óinkegy
szakmájuk
ré szenagyon tudatosanfo|ytatjatanu|mányait,e|hivatottak
iránt' ná|uk |eqfõbb motiváló eró ha meqmé rettethetnek
szakmai
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versenyeken'amire több té renis |ehetõsé geté s fe|ké szí té kapnak,
st
aminekköszönhetõen szé peredmé nyeket
é rnekel.
Bedõ A|bertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Kollé oium

Igyekszünkmotivá|ni.Egyé nié scsoportosmódszerekke|'

A tanu|ók motivációjáva|kapcso|atbannincsenek mé ré seink,de a
jövõben |ewezzÜk azt

BereczkiMáté
É le|miszeripari
és
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Sportiskola

Je|en|egszaktanárok,osáá|yfõnökök beszámo|ói a|apjáne|mondható,
hogya tanu|ókmotivációiközött jelentósszerepetkap az egyes szakmák
ösáöndí jas je|lege.(iskolánkbantöbbfé |eösáÖndí jas programis |é tezik)
Ezen tú |a tanu|óknagy ré szé motivá|ják
t
a jó tanu|mányieredmé nyé rt
járó dicsé retek,juta|maké s termé szetesena szÜ|õi é s gyakor|óhe|yi
e|várások. Törekvé sÜnk' hogy a kü|sõ motiváció mel|ett a belsõ
motí vumokis megerõsÖdjenek
tanu|óinkban.(a tanu|ást,a szakmát ne
csak egy kü|sõ juta|omé rt,hanem önmagáé rt szeressé k, ne csak
másoknakakarjakmegfe|e|ni,
hanembennüka|aku|jon
ki egy ilyenirányú
pá|yaorientáció,
vágy' igé ny'igé nyessé gé lmé ny
a|apÚoktatásstb.)
A tanu|ás taní tása szaktanári hatáskörben van, hiszen az egyes
szakterü|etek
taní tása,Í gyazok tanulásais sok specia|itásttarta|maz.A
tanu|ókosáá|yfõnökeiktólis kapnaki|yenje||egûsegí tsé get,
de a jövõben
tervezÜnk a tanu|ás taní tásának módszertani oktatását kÜlsõ
szakemberekbevonásáva|.

Ga|ambJózsef
Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskola

A tanu|ásimódszerekmegválasztásae|sõsorbana szaktanárokfe|adata.
Azonban ennek vé grehajtásasorán maximá|isanfigye|embeveszik a
tanu|ók speciá|isigé nyeitis. Az SN| tanu|ók rende|kezé sé á|l
re utazó
gyógypedagógusis, aki a tanórákon tÚ| nyú jtsegí tsé geta megé rté si
nehé zsé oek
IekÜzdé sé hez.
Az isko|ai motiváció, tanu|ási motiváció a|apvetõena taní tás-tanu|ás
fo|yamatánakegy o|yan terÜ|ete,amely a tanuló é s környezete
kö|csönhatásaibana|aku|ki. A tanulói környezet egyré sáaz isko|ában
másré sztszÜ|õiházban é rhetõtetten.A tanu|óinktanu|ásimotivációját
ké rdõÍ segí
v
mé rjÜk.
A tanu|ó,ha o|yankörnyezetbentanu|,aho|
tsé gé ve|
jó| é rzimagát,akkor motivációjais bizonyí tottan
magasabb.A ké rdõí ves
fe|mé ré sa|apján e|mondható,hogy tanu|óink jó| é zik magukat az
inté zmé nyben'
Manapságazonbana tanulásimotivációközé ppontjában
az elsajátí tási
motivációá||,me|ysajnosnem mindentanu|ónkná|
cé |.Sok
tanulóaz e|sajátí tási
motivációszempontjábó|veszé lyeáetett.

GregusMáté
Mezõgazdasági

Jel|emzõ'hogy isko|ánknem rende|keziksaját ko||é giummal,
diákjainka
városi, közös ko||é giumban
laknak. Isko|ánkbannincs ebé d|õ, í gy
é tkezé si|ehetõsé gsem' Nincs továbbá jó| fe|szere|ttornateremsem.
AmennyibensikerÜ|neezeket megvalósí tani,de |egalábba közössé gi
tereketmeqfe|e|õen
kia|akí tani'
diákiainkkomforté zetesokat iavu|na.
A tanu|ók tanu|ási motivációját fõ|eg osáá|yfõnöki órákon szoktuk
vizsgá|ni.

FodorJózsef
É |elmiszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskoIa
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je|enti.
se
g
A tané vbena fõ motivációsbázista szakké pzettsémegszerzé
kí ván szerezni, ez a
é s é rettsé git
A |egtöbb tanu|ószakké pzettsé get
motiváció.Ehhez minden|ehetósé get
biztosí az
t iskola.Je|entósszerepe
van a saját motivációsbázisnakis.
A konkré tmé ré sieredmé nyeketaz osztá|yfõnökök é s a szaktanárok
haszná|jákfe|a napi/é ves
tervezõmunkában.
A tanu|ás taní tásaje||emzõenki|encedikosztályban az osZá|yfõnöki
órákon kerül e|õ, de tapasáa|at, hogy a szaktanári munkában is
megjelenik.
s
szintûfe|mé rénincs.
Inté zmé nyi

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakgimnázium

A szaktanárok, osáá|yfõnökok gyakran ké rdezik meg a tanu|ókat
(á|ta|ábana tané ve|ejé n,fé |é vkor,
tané vvé gé n)az eredmé nyekrõ|,
a
vizsga é sa szakmaitudás
Á|ta|áoana sikeres é rettsé gi
motivációjukról.
megszerzé seszerepe|a motivációserõk között, de a tanu|ásrafordí tott
idõ, saját beva||ásukszerint is nagyon kevé s a jó te|jesí tmé nyhez'
hogyne bukjanakmeg.Nagyon
Gyakrancsupán annyiaz e|határozásuk,
mé gakkor is, ha tudjuk'hogy
nehé zóket jobb eredmé nyekre
sarka||ni,
ké pessé geika|apján többre |enné nekké pesek.Az eredmé nyessé g
javí tásánaké rdeké benszÜksé gesa motivációt növe|ni, ennek e|sõ
kel|mé rnia tanu|ásimotivációe|emeit.
|é pé sekérendszerezettebben
nt
t
| vják
a tanu|ikfigye|méaz
A szaktanárokaz egyes anyagré szeknéfe|hí
a
a sorrendisé get,
e|sajátí tásmódszereire.A rendszeresszámonké ré s,
memóriát, a |é nyeg|átástjaví tó fe|adatok hozzájáru|nak a tanu|ás
javí tásához.
eredmé nyessé gé nek

Kocsis Pá|
Mezõgazdaságié s
KÖrnyezetvé deImi
Szakgimnázium
és
Szakközé oiskoIa
LipthayBé |a
Mezógazdaságié s
É |eImiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Ko||é oium

Egyé nié scsoportosmódszerekkel.

az
A tanu|ásimódszereketi||etõenré szbenmegvannaka |ehet<í sé geink
|KT eszközök haszná|atára,mive|az Agrárminisáé riumifenntartásunk
e|õtt informatikai ké pzé sÜnk is vo|t, í gy megmaradtak a
számí tógé ptermek,
csak sajnosmár e|avu|tak.

A pé nzbe|ijuttatás pozití van hat a tanu|ási motivációra is. 3
fizetnek hiányszakmák ké pzé sesorán szakiskolai
taginté zmé nyben
ösáöndí jat' A tapasáa|at aá mutatja' hogy nemcsak a tanu|mányi
FM Ke|et-magyarországieredmé nybenfigye|hetõmeg né mi, nem je|entõs javu|ás, hanem a
Agrár-szakké pzõ
hiszen
hiányzásokszáma is kevesebbezekbena szakmaiké pzé sekben,
Központ,
7 õraigazo|at|anhiányzás fe|ettaz ösztöndí j fizeté semegszûnik.
Mezõgazdasági
nem is
A tanu|ásimotivációkkalkapcso|atbannem vé gzünkmé ré seket,
Szakgimnázium,
tervezzÜk ezek bevezeté sé t.Vé |emé nyünkszerint a motivációs
Szakközé pisko|aé s
tevé kenysé g
olyan szerteágazõ te|adat,hogy annak egy-egy ké rdtí í we|
KoIlé gium
kiragadhatószegmense nem szo|gá| hasznosí thatóinformációva|.A
pedagógia folyamatok,tanu|ás,taní tás,neve|é sminden pi||anatában
szüksé gvan motivációra,mindig más je||egûre,amit a tanu|ósokszor
é szresem vesz' é sdefiniá|nisemtud.
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A tanu|ási módszereket i||etõenrendszeresenfo|ytatunka diákokka|
konzu|tációkat.Ezek ré szbenaz osÁá|yfõnöki órák fe|adatai,ré szben
fe|adatok,ame|yeketa szaktanárokva|ósí tanakmeg.
tantárgyspecifikus
a diákokata haté konytanu|ásimódszerekke|,az on|ine
MegismertetjÜk
az internetes
fo|yamatosa szaktanárokré szé rõ|
tanu|ás|ehetõsé geive|,
i aján|ások,fe|adatsorok
kido|gozottté mák,szakirodalm
segí tsé gnyú jtás:
konkré szemé
t
|yre
szabottsegí tsé g.
honlap-aján|ások,
mego|dóku|ccsa|,
mûködik' a ko|lé giumi
ahol ko||é gium
Azokban a taginté zmé nyekben,
é rintett
é stervezettté ma
is mindené vfo|yamon
köte|ezõfog|alkozásokon
fog|akozásitervtarta|mazza.
a tanulástaní tása.Ezt az é vesko||é giumi
U| áZ
tanu|iinkkai
Ut a Szakmal.loz'
Iviinien
ae Utraval*
é vbenpalyazunk
*:'*iisé gihezpr*gramb*. ahnl az *gyini í *jlesat**it*rYekt}en*
naEy hang**lyif*ktet*nk.fgy*nl *s ***p*rt*s
tanu}ágmódsxert*nra
í *glak*aásokk*r*tei koz*tt foglalkozurik* m*ntoráltakkaíltt ig y*n
*ik*l***ntr:*j:.:k
t'j*n*m sok. itoz*l9Ü %-os*r*dnré nny*l
{emoras*lid*s.
ill*tve *retistigiviz*gát t*stn*k
a programctzárni' *ik'*resszakfi"}ai,
ta*uloink.
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í .4.Tanulókvise|kedé se,magataÉ ásiproblé mák- vise!kedé sváltozásokfigyelé se
Taginté zmé ny
neve

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

BársonyIstván
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé s
Ko||é gium

A Pedagógiai Programbanrögzí tettszempontoka|apjánke||e|járnia
minden osáá|yfónoknek a fegyelmezt1(é s juta|mazó)inté zkedé sek
eseté ben. A szempont|ista vi|ágosan e|õí rja' hogy mi|yen
függe|emsé rtéeseté
s
n mi|yen figye|meáetõ inté zkedé sadható é s
adandó, kinek ke||eá megtennie,mi|yenfe|etteshatósághoz, e|járó
szervhezke|l/|ehet
fordu|ni,kikneka bevonásaszüksé ges'
Az osztá|yfõnöká|talé sz|e|et
vagy fe|éjelzettprob|é ma
fe|merü|é sekor
az osztá|yfõnökelõsztr sajáthatásköré benpróbál inté zkedni,
az é rintett
fe|ek megha||gatásáva|,
bevonja a prob|é mábaaz isko|a vezeté st,
szakemberbevonásais fe|merü|.
Az iskolánknak|é tszámstop
miattnem |ehetisko|apszicho|ógusa
sem.
Egy ré szmunkaidõs szakember tevé kenykedik heti 4 irában a
ko|lé giumban,
ez azonban nagyon kevé s. Õt osáá|yfõnöki órákon
igé nybevenninem |ehet.Csak a vé dónõé saz isko|aorvos,
va|amintaz
osáá|yfõnökök mege|õzõmunkájáratámaszkodhatunk.
Nem je||emzóa bu|lying.Ha vo|takennekje|ei,akkor hathatóstanári,
isko|a é s ko|lé giumvezetói
közben lé pé sse|meg tudtuk akadá|yozni
ennek kibontakozását.Diákközgyû|é sen,az é rintettekkieme|é sé ve|,
szemé |yesbeszé |geté sse|,
a szÜ|ók bevonásáva|lehetettorvoso|nia
prob|é mát.
|nterneteszak|atásra nincsen mego|dásistraté giánk,szÜ|õi tanu|ói
je|zé sreaz osztá|yÍ õnökök szemé |yese|beszé |geté se
a tanu|ókka|é s
szÜleikke|mé eddig
g
mindigeredmé nyt
hozott.
A |egfontosabbhe|yiprob|é mamego|dó
fórumainka diákkozgyûlé s,
a
diákpar|ament,
a diákönkormányzatÜ|é seié sa szü|õié rtekez|etek.
|gen van Fegye|mi Szabá|yzatunk.A fegye|mi e|járások során
e|sõd|egesszemponta vé t|en
tanu|ók,a közössé g, az isko|ahí rnevé nek
meg<1zé se.
megvé dé se,
A büntetõinté zkedéneve|õ
s
a javí tási
cé |zata,
esé lymegadása,a tanu|ójogoktisáe|etbentartása,az emberimé |tóság
megõzé se, biáosí tásaegyaránta tanu|ók,é ppenú gya pedagógusok
irányába'
Hivatalosdokumentumainkban,
a Házirendben,va|aminta Pedagógiai
programbanrögzí tvevannaka magatartásraé sszorgalomravonatkozó
e|várások,i||etve
ezek é rté ke|é sé nek
módja.
A vá|tozásoknincsenekszempontsora|apjánmé rveil|etvekie|emezve,
de fo|yamatosan
nyomonkövetjÜkõket az egyes tanu|Tinkeseté ben.
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A tantestÜ|etben
a ko||egákköái kommunikációrendszeres,egyedÜ|a
gyakor|ati
oktatókka|va|ókapcso|attartás
nehezebb,mive|õk nincsenek
bentaz isko|ábannapi rendszeressé gge|.
Eá a prob|é mát
áthida|andó
cé ||a|vezettÜk
be a haviszintûosZá|yé rtekez|eteket,
me|yeka|ka|máva|
javas|atokat
problé máikat,
a tanárok,neve|õkmegbeszé |hetik
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 mákí gy hamarabb fe|szí nre
kerÜ|nek'a diákokat taní tótanárok jobban össze tudják hango|ni
munkájukata megfe|e|õ
eredmé nye|é ré se
é rdeké ben
pedig sok esetben
nincs az inté zmé nyben,
Sajnos isko|apszicho|ógus
nagy hasznát venné nk,ugyanis a gyerekeksokszor o|yancsa|ádbó|
nincs kinek
é rkeznekhozzánk,ahol nem beszé |ikmeg a problé mákat,
e|mondaniuk szorongásaikat, nemegyszer a tanárhoz forduInak
segí tsé gé rt,egyes esetekben o|yan prob|é máva|, aminek
mego|dásáhozszakemberrelenneszüksé g.
A szenvedé |ybetegsé gekke|,
bûnözé sse|,agresszióva| kapcso|atban
rendszeresen tart e|<jadástbûnmege|õzé sie|õadó, vé dónó é s
osáá|yfónokiórák kereteinbe|ü|do|gozzákfe|a gyerekekke|
az ezekke|
kapcso|atosprob|é mákat.
Minden é vfo|yamot
bevonunk,de kü|önös
figye|metfordí tunka kezdó é vfo|yamokona megelózé sre,mive| ez a
korcsoporta |egbefo|yáso|hatóbb
é s mive| sokuk e|kerÜ|otthonró|
ko||é giumba,
ú gyé rzikkikerü|teka szÜ|õife|Í tgye|et
a|i| é shaj|amosak
negatí vszokásokfe|vé te|é re.
Isko|ánkbana szenvedé |ybetegsé gek
közü| a dohányzássa| va|ó
küzde|emje|entia |egnagyobbkihí vást.
A bu||yingsajnos ná|unkis jelen van, fokozottanfigye|Ünkazokra a
diákokra, akiket társaik va|ami miatt kikezdenek. l|yen esetek
keze|é sé nénagyon
|
hiányzik egy isko|apszicho|ógus,
aki gyakor|ati
tanácsokka|tudnáfe|vé rtezni
a sé rtett
tanu|ót.Je|enkörÜ|mé nyek
között
azonna| lisztázzuk a
szituációt, az osáá|yfónökök szemé |yes
elbeszé |geté sse|
mé rik fe| a he|yzeteté s ha indoko|tnakta|á|ják
bevonják a vezetõsé geté s a szü|õket is a he|yzet mego|dásába.
E|ófordu|tmár, hogy egy tanulónk mé |y depresszióva| kÜzdött,
isko|apszicho|ógus hiányában a Pedagógiai Szakszolgá|athoz
fordu|tunk,akik biáosí tottáka szakemberta he|yzetmego|dásához'
l|yenesetekbennagyonhiányzik egy isko|apszicho|ógus
RÖvidtávon
mego|dódni|átszika prob|é mánk,
ugyanis egy pá|yázatkereteinbe|Ü|
kiközvetí tenek az isko|ához egy pszicho|ógust, de sajnos csak
határozottidõre szó| majda megbí zatása'
je|ent'hogy a gyerekeknem tudjákmegÍ e|e|õ
Nagy prob|é mát
módon
levezetniagressziijukat,ezek vezetnekahhoz, hogy egyesek lelkileg
vagy fizikailagbánta|mazzáktársaikat.Emiattaz osztá|yfónökiórákon
nagyhangsú |yt
kel|fektetnia megfe|e|õ
magatartásformák
kia|akí tására,
megtaní tani
a gyerekeket,hogyankerÜljeneke| vagy keze|jeneki|yen
szituációkat.Az empátia,az egymásrava|óodafigye|é hiánya
s
sajnos
mé reteket
ö|t, ezé rtnaqv i
bí rnaka dé |utáni
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fog|a|kozások,szakkörök, isko|án kí vü|iprogramok,aho| a tanulók
jobbanfej|esáhetõk.
szociá|iské szsé gei
P á|yázatiegyüttmûködé sbenmegvalósu|óönism eretiworkshopis segí t
fejleszté sé ben.
diákjainknakszemé |yisé gük
Az interneteszak|atásje|ensé genem je||emzõ,|ega|ábbisnem tudunk
amikoregy
i|yenprob|é mákról.
Egy komo|yabb
esetró|vantudomásunk,
tanu|ónkszóvá|tásbakeveredettegy ismeret|enszemé l|ye|.
fórumké ntaz osztá|yfõnökiórák szo|gá|nak.
Prob|é mamego|dó
nem rende|kezik,Pedagógiai
Az isko|akü|ön fegye|miszabá|yzatta|
vannak|efektetve
a
Programban,SZMSZ-ben,az isko|aHázirendjé ben
szabá|yok, az egyes esetekben az aktuá|is törvé nyi e|õí rásoknak
járunk el. Fontosnaktartjuk'hogy ha |ehetsé gesinkább
megfe|e|õen
megakadá|yozzuka prob|é mákkia|aku|ását'hiszen orvoso|nimindig
nehezebb azokat, í gy a mege|õzé srefektetjÜka hangsú |yt'nem a
a szabá|yokaz
törekszünk. Sajnos hiába vannak|efektetve
bÜnteté sre
e||ené re
iskolaházirendjé ben,
a tanu|óka sorozatosfigye|emfelhí vások
rendszerint áthágják azokat' A |é pcsõzetes figye|meZeté seknek
köszönhetõen a többsé gbe|átja'hogya szabá|yokokka|vannak,azoka|
e|menneké sezek a
be ke||tartani,de í gyis akadnak,akik a vé g|etekig
tanu|ók negatÍ v pé |daké ntszo|gá|va megkapják a vé tsé güknek
megfe|elõenkiszabottbÜnteté st.

Bedõ A|bertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Ko||é gium

BereczkiMáté
É |eImiszeripari
és
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé s
Sportiskola

magatartási problé mák
Pe'
fe|adatai a
osztá|yfõnök
keze|é sé ben:Fö|hí vni
a figye|meta prob|é mákmego|dására.Közös
Egyé nibeszé |geté s.(Egy
megbeszé |é sek,
egysé gese|vekkia|akí tása.
egy pszicho|ógus
EFOP pá|yázatkapcsán do|gozikinté zmé nyünkben
ké thetente
é segy szociálismunkáshetiké tnap')Evente10 a|ka|omma|,
szakember vezeté sé ve|vannak mege|õzé si fogla|kozások. Nem
je||emzõ a bu|lying. Figye|embe venni a gyermek é rdekeit,a
|egfontosabb
számunkra.
A magatartási é s vise|kedé sivá|tozásokat a szaktanárok é s az
fé |é vi
fo|yamatosan Í igye|emme| kí sé rik. A
osáá|yfõnök
a|ka|máva|szÖvegesösszefog|a|óké szü|erre
osáá|yozóé rtekez|etek
vonatkozóan minden osztá|yró|. A magatartás é s szorga|om
krité riumaita Pedagógiai program tarta|mazza.A
é rté ke|é sé nek
vá|tozások figye|emme|kí sé ré sé hez
|eí rtszempontsor-egyen|cí renincs, de ko||é gáinkfo|yamatosanfigye|emme|kí sé riké s ke||õ
keze|ikeá a területet.
é zé kenysé gge|
fordu|nake|ó, de
Magatartásiprob|é mák
többsé gbena 9. é vfo|yamon
termé szetesenmindenüttje|en vannak. Ezek gyakorisága szoros
összefüggé st mutat az osztá|yÍ õnökkövetkezetes pedagógiájáva|.A
prob|é mák
keze|é see|sõsorbanosáá|yfõnöki i|letveszaktanáriszinten
van, ha õk nem tudják azt keze|ni, igazgatói hatáskörbe kerii|. A
szintre kerü|nekfegye|mi
rendszeresé s sú |yosesetek neve|õtestÜ|eti
vizsgá|atformájában.
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isko|apszicho|ógussa|
Az e|mú |t
tané vbenvo|t|ehetõsé günk
do|gozni,
akit a Pedagógiai Szakszo|gá|atBajai Taginté zmé nyerendelt ki
- több a|ka|omma|
isko|ánkhoz.A diákok - a szÜ|ó egyeté rté sé ve|
igé nybeis vetté ka segí tsé gé Je|en|eg
t.
a diákok gyakranvé dõnõink
segí tsé gé ké
t rik i|yen je||egÍ Íprob|é mákmego|dásában,akik ha
szüksé gestovábbirányí tjákõket az isko|apszicho|ógus
vagy megfe|e|õ
szakemberfelé '
A Városi Rendõrkapitányságmunkatársamár több é veé s é ventetÖbb
a|ka|omma|
tart drogprevencióse|adásokat,elsõsorbana 9' é vfolyam
tanu|óinak'Ezen felü| é venteké t alka|omma|az isko|avé dõnókis
tartanakmege|õzõórákat mindenosáályban.
A mai korbansajnosje|envan a fizikai,|e|kibánta|mazás,me|yrõ|sok
esetbensem a szÜlõk,sem a pedagógusoknem szereznektudomást'
Ezek keze|é seazonna|ireagá|ástigé nye|,
me|ynek|egjobbmódszere
az é ritettfe|ekke|va|ó beszé |geté az
s, okok tisztázása. Szerencsé re
isko|ánkbanmé gnem vo|tpé |dasÚ|yosesetre.
Az osztá|yfõnökök osáá|yfõnöki órák kereté benszoktak beszé |getnia
tanulókkalaz internetveszé |yeirõ|.
A diákoki|yenkore|mondhatják
saját
tapaszta|ataikat
é s megbeszé |hetik,
hogy mié rtke|l óvatosnak |enni'
Mindezta 9' é vfo|yamos
tanu|ókköré benkü|önösen fontosnaktartjuk'
A té ma- ha szü|õket é rdekli- szÜlõi é rtekez|eteken
is e|õ szokott
kerÜ|ni.
A fegye|mivé tsé gek
eseté revonatkozóe|járásrenda törvé nyie|õí rások
a|apján a HázirendÜnkbenfog|a|takszerint törté nik' A prob|é mákat
igyekszÜnk e|sõsorban a tanu|óva| i||etve a szÜ|õve| törté nõ
megbeszé lé sse|
orvoso|nié s csak a |egvé gsóesetben nyÚlunk a
fegyelmi vizsgá|at eszközé hez. Cé |unkezze| is irikább a neve|é s
mintsema bÜnteté s'

FodorJózsef
É |eImiszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé pisko|a

Ga|ambJózsef
Mezógazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskoIa

A magatartásé s a szorga|omé rté kelé sé nek
krité riumait
az isko|a
pedagógia programjatarta|mazza.A magatartásé s szorga|omjegyek
statisáikáitaz elektronikusnap|ótafta|mazza'Az át|agokalaku|ásátaz
é vvé gié rté ke|õ
é rtekez|eten
ismertetjük.
A tanu|ókmagatartásáhoztartozika fegye|mie|járásokszáma is: ezek
száma mindössze 7 db vo|t,az utóbbi é vek|ega|acsonyabb
é rté ke.
A
fegye|mi e|járások indí tásánakoka |egtöbb esetben a sorozatos
fegye|mezet|ensévo|t,
g azaz azok a tanu|ókjutottakerre a szintre,
akiket már sorozatbanfigye|meZettünka szabá|yok betartására.A
fegyelmihatározatokviszonte|é gszigorú akvo|tak(dÖntõtöbbsé gben
áthe|yezé s,i||.kizárás)' ami azt mutatja,hogy té ny|egcsak a vé gsõ
esetbennyú |unk
a feqve|mieszközé hez,de akkormeqa|apozottan.
1.A magatartásé s szorga|omé rté kelé sé nek
krité riumait,
az egyes
osáá|yzatokhoztartozóe|várásokata Pedagógiai program |arta|m
azza,
i|letvea Házirendbenfoga|maáukmeg a vé tsé gekhez
tartozóbünteté si
kí sé ré sé hez
nincs |eí rt
fokozatokat.Viszont a vá|tozásokÍ igyelemme|
szempontsor'A magatartásvá|tozásáta szaktanároké saz osztá|yfõnök
fo|yamatosan
figye|ik'é sz|e|é skor
azonna|je|zikegymás fe|é Isko|ánk
.
tanu|ói összeté te|é nekáta|aku|ásamaga után vonta a magatartási
prob|é mák
csÖkkené séis.t
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jeIentõsé ggel
álta|ában
e|sõsorbané s
2.Magatartásiprob|é mák
a 9. é vfo|yamonje|entkeznek.Többek között ezek keze|é sé re,
azonosí tására a|ka|mazzuka kontaktórákat, aho| az egy osáá|yban
tanárok i||etvea ko||é giumi
taní tószakoktatók,közismeretié s elmé |eti
Ezeken az osztá|yfõnök
nevelõkbeszé |ikmeg a tapasáa|tproblé mákat.
fe|é majd
'
igazgatóhe|yettes
továbbí tja
a neve|é si
Összegzia hal|ottakat,
egyÜtt próbá|nak megoldást keresni. Elõször az é rintetttanu|óva|
majd osáá|yszinten' szüksé g
s
szemé lyes beszé |geté formájában,
eseté n a szÜ|õk, i||etveszakember bevonásáva|.A|ta|ábanaz a
tapaszta|at,hogy az osztá|yfónök nagy haté konyságga|tudja a
prob|é mákat
azonosí tanié sorvosolni.
e|mÚ|t idõszakban vo|t |ehetõsé günk
3.|sko|ánkban az
isko|apszicho|ógustfogla|koáatni, amire a továbbiakban is nagy
szÜksé gé s igé ny|enne.Az osztályfõnök je|zé seiez esetben is nagy
fontosságú ak,
hiszen az õ szervezé seé s közvetí té sea|apjánsok diák
a szakemberre|
a gondjait.Vannakesetek,amikora
meg tudtabeszé |ni
arra is van pé |da,
segí tsé géviszont
t,
szÜ|õis ké riaz isko|apszicho|ógus
amikor a gyermek nem szeretné ,ha a szÜ|õ tudna e szakember
bevonásáró|.
4.E|sõsorban a drogprevencióra fektetünk hangsú |yt,a Városi
jön/jÖtttré ninget
tartani
Rendórkapitányságnyomozójatöbb a|kalomma|
törté nik,az
15-16é veskorosáá|ynak.Ez tané vente
a |eginkábbé rintett
ószi vagy a tavaszi hónapokban.Továbbá az é vente2 a|ka|omma|
vannak a szenvedé |ybetegsé ghez
megrendezettegé szsé gnapokon
kapcso|ódóprogramok.A szociá|is ágazathoz kapcso|ódvaszakmai
|átogatásokat szerveznek a ko|lé gák a szenvedé |ybetegek
inté zmé nyeibe.
5.A kor növekvõ agresszivitása kü|önbözõ formákban, sajnos
isko|ánkbanis je|en van. A fizikai' |e|ki bánta|mazás,mega|ázás,
prob|é mák,amelyekrõl Vagy a
s
zsaro|ás é s megfé |em|í téaktuá|is
ko||é gák
á|ta|,vagy a tanu|ók,szÜ|õkelmondásaibó|'vagy szemé |yes
és
Ezek keze|é senagy odafigye|é st
keresáü| é rtesÜ|Ünk.
é |mé nyen
azonna|ireagá|ástigé nye|,a mego|dásbanmé gmindig a szemé |yes
a|apu|ó
t |megha||gatásán
beszé |geté st,
az okoktisáázását, a mindké fé
A
kompromisszumosmegegyezé st
tartjuka leginkábbcé |ravezetõnek.
szakember
viszonthosszútávon elengedhetet|en
konfliktuskeze|é sben
bevonása,a mediációa|ka|mazása,il|etveezen ismereteke|sajátí tása
továbbké pzé sek kereté ben. Nagy szÜksé g |enne o|yan
gyakor|atorientált
ké pzé sekre,
ame|yekkipróbálté sbevá|tmódszereket
A kol|é gium
a kortárs
kezelé sé re'
tudnakmutatnié sadni 1-1 prob|é ma
veszi fel a harcota tanu|ókkÖái
é sa|ka|mazásáva|
segí tõkké pzé sé ve|
Az osztá|yfõnökiórák té májais a
agresszió csökkenté seé rdeké ben.
az egymássa|
diszkriminációe||eniküzde|em,az empátia kia|akí tása,
szembenhaszná|temberihangnemmegkövete|é se.
tanu|óimegtörté ntesetek é s
a 9. é vfo|yam
6.Az internetveszé |yeirõ|
tré ningenvettekré sá,
megtartott
szimu|á|the|petek fe|haszná|ásáva|
sajáttapasáalataikat.Az elõadó e|mondásaa|apján
aho|e|mondhatták
|ett viláqos sok diáknak az internetes
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zak|atás foga|ma, i||etveaz, hogy mi|yen könnyen vá|hat valaki
á|dozattá.
7.|sko|agyû|é sen,
osztá|yfõnöki órán beszé |getneka gyerekek é s a
pedagógusok'továbbáa kortárssegí tõcsoporthoz|ehetfordulnii|yen
esetekben.
8.A Házirend ré sze a fegye|mivé tsé gekösszefog|a|ása,a fegye|mi
e|járás|eí rása,azerre vonatkozótÖrvé nyi
e|õí rásokismerteté se.
Törekvé sünka fegye|mie|járásokszámának csÖkkenté se,
ame|yeta
mediáció alka|mazásáva|is e| tudunk é rni. PE. isko|a cé |ja a
fokozatosságe|vé neké rvé nyesí té se,
továbbá nem a bünteté sé s az
e|rettenté hanem
s,
a meggyõzé sé sa mege|õzé s.
Ezze|egyÜttá|ta|ános
hogyaz osztá|yközÖssé fej|ódé
se
tapaszta|at,
g
szempontjábó|idõnké nt
való
szüksé g Van a renitensek kieme|é sé re
é s negatí vpé |daké nt
megmutatására.
A vise|kedé vá|tozások
s
nyomonköveté semí ndenszaktanárfe|adata,
az osÁá|yÍ õnök segí tsé gé ve|/bevonásáva|
törté nik meg a he|yzet
visszacsato|ása tanu|ói viselkedé sre.Leí rt,kido|gozott
é rté kelé se'
szempontsorunknincs ennek a keze|é sé re.
A házirend megfe|e|ó
magatartásé rté ke|é sé
t fe|haszná|ni.
tudjuk
problé mák megbeszé |é sre
Az osáá|yfõnöknek beé rkezettftapaszta|t
kerü|nekaz é rintett
szaktanáré sa szü|õkbevonásáva|'Amennyibenez
nem vezet eredmé nyre|ehet fe|sõbb szintekreé s kÜ|só segí tsé get
igé nybe
venni.
je||emzõena speciá|ise||átástigé ny|õ
Az isko|apszicho|ógust
tanu|óink
traumátáté |ttanu|óeseté nVesszÜkigé nybe.
eseté ben,i||.va|ami|yen

Gregus Máté
Mezõgazdasági
Szakgimnázium
és
Szakközé piskoIa

A szenvedé |ybetegsé gek
mege|õzé sé nek
tekinteté ben
az osztá|yfõnoki
órákon az osztá|yfónök/vé dõnÕ/isko|aorvostart fog|a|kozásokat'
Tematikusnapokon(p|.egé szsé gnap)
kü|Önmeghí vottszakemberek
segí tikeá a munkát.
Az isko|ábannem je||emztia bu||ying'esetekvannak,de ezt nem |ehet
A he|yzeta|apvetõenaz osztá|yÍ õnökkeze|i.
á|talánosí tani.
Az interneteszak|atásravo|t pé |daaz isko|ában,azonban ezt sem
tartjukjel|emzõnek.Mego|dástvezetõiszintenszokottaz isko|akeresni
prob|é mára.
a fe|merÜ|t
|tta mege|ózé sre
he|yezzÜka hangsú |yt,
rendõri
e|tiadásokatké rünkerrcí a| té máró|.
Prob|é mamego|dó
fórumokje||emzõenmunkaközössé giszintenjönnek
|é tre.
Az isko|ábannincs Fegye|miSzabá|yzat,he|yetteHázirendvan, ame|y
tarta|mazza'Az
a fegye|miprob|é mákra
adottvá|aszokaVbünteté seket
isko|a a fegye|mie|járások során, az Ügyek je|legé tõ|é s sú |yátó|
függõen,je||emzóenbiztosí t,,második
esé |yt''e|fogadja,hogy egyszer
akár nagyobbatis |ehet hibázni. A tendenciózusszabá|yszegé seket
viszontszigorú anszankcioná|niszoktaaz isko|a.

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakoimnázium

A magatartásfigye|emme|
kí sé ré se
fontosfe|adataaz osáá|yfõnöknek,
de szempontsorra|nem rende|kezünk. Fé |é vkoré s é v vé qé n
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é rté ke|jük
é rdemjeggye|
a magatartásté s a szorga|mat,a pedagógiai
programunknak
megfe|e|õen'
A gyerekke|é sszüksé gszerinta szÜlóve|va|óelbeszé lgetéfe|tárhatja
s
a vise|kedé svá|tozásának okait, a ko||é gákka|való rendszeres
konzu|tációpedige|ósegí theti
annak orvos|ását.A tanár (osáá|yfõnök)
empátiájaku|csfontosságú
a biza|miviszonykia|akí tása
szemé |yisé ge'
he|yzetet,
dacot,
során,ennekhiányamé ginkábbké pese|mé rgesí tenia
lázadástvá|tki az prob|é más
fiata|okná|'
nem rende|kezünk,de nagy segí tsé get
Sajnos isko|apszicho|ógussa|
nyú jtanamind a tanu|óknak, mind a tanároknak. KÜ|önösen a
ki|encedikesdiákok bei||eszkedé se
é sa vé gzõsosáá|yokrahe|yezõdó
fokozoftnyomásmiattigé nye|né nk
egy szakembersegí tsé gé t.
osáá|yfõnÖki órákon osztá|yfõnök, é s a|ka|manké nt
egé szsé gügyi
ha||gatóksegí tsé gé vel
té maa szenvedé |ybetegsémegelõzé
g
se.
A zak|atás é s az internetes zak|atás rendszeresen té ma az
inté zmé nyünkben.
Kis |é tszámúisko|aké nt
e|é gjó| ismerjükegymásté s
a tanu|óinkat'í gye|é gkorán fe|ismerhetjÜk
a je|eket.A tanu|ókka|va|ó
beszé |geté as,biza|miviszonykia|akí tása,
az okok fe|tárásaá|ta|ában
mego|dást hoz. Mind osáá|yfónöki, mind szaktárgyi órákon
következetesenfe||é pÜnk
a kirekesáé sé sa zak|atáse||en.Az internet
gyakranfe|hí vjuk
veszé |yeire
a figye|met,
de az irányí tott
beszé |geté sek
során gyakran maguk mondják ki, magyarázzák e| egymásnak a
tudniva|ókat,
|egfontosabb
osáják meg egymássa|tapasáa|ataikat.A
digitá|isté mahé tprogramjainis megjelenika té ma' kÜ|sõ e|öadó
pontosí tjuk
segí tsé gé ve|
az információjukat,
hí vjukfe|a figye|meta nem
veszé lyeireé s azokra a módszerekre,
megfe|e|óinternethaszná|at
je|enttíhe|yzeteke||en.
vé dekezhetnek
ame|yekke|
a rájukveszé |yt
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|yfõnökök é s a szaktanárok odafigye|é se,az é rintettfe|ek
megha||gatása, az okok fe|tárása, a konfliktusok megoldási
közÖs megta|á|ásaá|ta|ábanmege|özi a konfliktusok
|ehetõsé geinek
eImé rgesedé sé t.

Kocsis Pá|
Mezõgazdaságié s
Környezetvé de|mi
Szakgimnáziumé s
Szakközé pisko|a

LipthayBé |a
Mezõgazdaságié s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,

Az utóbbi ké té vbennem vo|tfegye|mie|járásaz iskolában'de bõven
akadtpé |daegyé bfegye|mezõinté zkedé sre'
A |egtöbb gond a tanu|ók
vise|kedé sé ve| kapcso|atban a
mobi|te|efonok indoko|at|an
haszná|atábó|i||etvea tanu|ók egymás iránti i||etvea tanárok iránti
tisáe|et|enmagatartásábi| adódott.A fegye|mie|járásszabá|yaité saz
isko|ában alka|mazható fegye|mezõ inté zkedé sek formáit é s
alka|mazásuke|veitaz inté zmé ny
szervezetié s mûködé siszabá|pata
i||etvea házirendtarta|mazza.
A magatartásisko|aiát|aga3,75 vo|ta
tané vvé gé n,
ami aá je|enti'hogy a tanu|óktöbbsé gé ve|
kapcso|atban
nem merü|nekfe|komo|vabbmaoatartásioondok.

A magatartásé s a szorgalomé rté ke|é sé krité
nek riumait
az isko|a
pedagógia programjatarta|mazza'
A Fegye|mi
e|járása tané vben
nemindu|t.
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Szakközé pisko|aé s
Ko||é oium
krité riumait
az isko|a
A magatartásé s a szorga|omé rté ke|é sé nek
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|yfõnök fe|adata.Ha bármely tanu|óná|szembetûnõ vá|tozás
következik be, fõké nt negatí v irányba, a diákot taní tó tanárok
konzu|tá|nak,
keresik a vá|tozás mögötti okot, igyekeznekmego|dást
keresnia gyerekesetlegesprob|é májára.
Ebben kiemeltenszerepeVan
az osztá|l1fõnöknek, hiszen ezeket az un. esetmegbeszé |é seket
koordiná|ja,megszervezi,ha bárme|yosztályábantaní tóko||é gaezt
ké ri.
a magatartásié s szorga|mi
Fé |é vente
isko|ai szinten is é rté ke|jük
he|yzetet,errõ|a fenntartónakis be ke||számo|nia tanu|mányifé lé vet,
tané vetösszegzõ beszámolóban.Ezeknek eredmé nyéat következõ
tervezé sekor,
a
ké szí té sekor,
a tevé kenysé gek
tané vmunkatervé nek
figye|embevesszük.
cé |oké sfe|adatokmeghatározásakor
Sajnos arra nincs |ehetõsé günk,hogy az isko|ában fõá||ású
isko|apszichológust
aIka|m
azzunk,
Bár Pé tervásáránaz egyik tanárnõ rende|keziki|yen vé gzettsé gge|'
fo|ytatni.
Ha
miattnem tudjaezt a tevé kenysé get
tanórai |eterhe|tsé ge
egy-egy tanu|ó eseté bena taní tótanárok pszichológus bevonását
indoko|tnaktartják' a szÜ|õve| e|beszé |getveé s egyeztetve a
FM Ke|et.magyarországi csa|ádsegí tõ
é sa gyermekvé delmi
szolgá|atoksegí tsé gékét rjÜk.
Agrár-szakké pzõ
A 2017118.tané vbena Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszo|gálat
Központ, Mezõgazdasági isko|apszichológusaheti 1 a|ka|omma|fogadóórát tart a szentesi
Szakgimnázium,
iskolában. lgé ny szerint csoportos, vagy egyé ni fog|a|kozások
Szakközé pisko|aé s
kereté benpróbál segí teni.A pedagógusokka|é s diákokkal közösen
Ko||é gium
ré szt Vesz a prob|é mák, akadá|yok megé rté sé ben,okainak
fe|tárásában,ok-okozatiösszefüggé seket,é s mego|dásokatkeresnek,
tanácsokat ad' szÜksé g szerint javas|atot tesz a további
segí tsé gnyÚjtásra,
szakemberfe|keresé sé re.
vo|t|ehetõsé gÜnk
A korábbié vekbena tÁuop 314 programkereté ben
o|yanszakemberekmeghí vására,akik prevencióse|õadásokattartottak
A program
diákjainknak.E|sõd|egesendrogprevencióvalfog|akoztunk.
kifutásaóta ez a fe|adataz osáá|yfõnÖkiórákra maradt.
gyöngyÖsi
Mátrafüredenpl. kivá|óa kapcsolata körzeti megbí zotta|,
rendõrkapitánysággal, akik szí vesen tartanak e|õadásokat a
következmé nyeit
szenvedé |ybetegsé gek
é saz egyes bûncse|ekmé nyek
megelõzó hatása van annak, ha a diák
i||etõen.Az a tapaszta|atunk,
következmé nye.
e|õreké petkap arról,mi lehetaz egyes cselekmé nyek
P é t e r v ás ár án a c s a | ád s e g í t ó, a r e n d õr s é g , a m e n t á| h i g i é n é s
szakember,az isko|aorvosrendszeres segí tói munkánknak.Minden
é vbena diáknapi rendezvé nyekegyik ré szé tké pezi egy, ebben a
té mábanmegszervezette|õadás.
Minden é vben 1-2 a|ka|omma|a Szentesi Rendõrkapitányság
munkatársainapraké szinformációkatadnak át a tanu|iknaka város
megtö
ezek jogi
|, rté ntbûncse|ekmé nyekró|,
drog. é s a|koho|he|yzeté rö
következmé nyeirõ|,
a büntethetõsé grõ|.Tanácsokat adnak, hogyan
|ehetmege|<í zni
a szenvedé |ybetegsé geket,
a bûncse|ekmé nyeket.
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Fe|hí vják a figye|met a városban mûködõ szervezetekre, aho|
ingyenesen igé nybevehetõ szo|gá|tatásokbiáosí tják a gyógyu|ást'
segí tsé gnyÚjtást.
Napjainkegyik |egtöbb figye|metigé ny|õprob|é mája,
az agresszivitás
isko|áinkatsem kerü|i e|. Ez az a terü|et,ame|yet fo|yamatosan
figye|emme|
kí sé runk.
Amennyibenaz agresszí vmagatartásbárme|y
formája megje|enik,
e|beszé |getünk
a kia|aku|tprob|é máró|
az é rintett
tanu|ikka|. Ezeket a beszé |geté seket
az osáá|yfõnök Vagy a
csoportvezetõneve|õtanárkezdemé nyezi,
ezekremeghí vástkapnakaz
é rintettszü|ók, az oktatási é s neve|é siigazgatóhe|yettesi||etvea
ko|lé giumvezetõ
is. Ezekneka megbeszé |é seknek
a cé ljaa konfliktusok
rendezé se,a fé |reé rté
s
a kompromisszumkia|akí tása.
tisztázása,
Mege|õzõ tevé kenysé getis folytatunk ezen a té ren. É v e|ejé n
ismertetjükaz isko|a házirendjé t,az e|várásokat,a szabá|yszegé s
következmé nyeit.
nemmûködnekprob|é mamego|dó
fórumok,nemje||emezó
Isko|áinkban
a bu||ying,
a mediáció.Ezekhez nincseneksaját szakembereink,kü|sõ
szakemberek finanszí rozását a költsé gveté sünkbõ|nem tudjuk
megoldani.
MátrafÜreden az idei é vben egy rendórpszicho|ógus tartott
konf|iktuskeze|é sbõ|
igen jó| hasznosÍ tható
elõadást, azonban nagy
szÜksé g |enne minden taginté zmé nyünkbengyakor|atorientá|t
he|yzete|emzé sekre,
tré ningekre,
he|petgyakorlatokra.
Pé tervásárána kisebb isko|aii||etvekol|é giumi
|é tszáme|õnye,hogy
jobbané skönnyebbenkiderü|neka kisebbprob|é mák,
é sa mege|õzé s
í gy haté konyabb.A szü|õket is bevonjuk a megbeszé |é sekbe,
és
közÖsen keresÜnkmego|dást.Az igazgatói,i||.az igazgatóhe|yettesi
irodába bárki bármikorbejÖhet,né gyszemköá e|mondhatja
a gondját'
ta|á|unkrá mego|dást.E|neka |ehetõsé ggel,
ez ebben az isko|ábanjó|
bevá|tmódszer.
Szentesen az osáá|yfõnökök a neve|õ é s oktató munkájuk során
gondoskodnaka gyermekszemé |yisé gé nek
fejlódé sé rtítehetsé
|,
gé nek
kibontakoáatásáró|. ennek é rdeké ben minden tõ|e e|várhatót
megtesznek, figye|embe vé ve a gyermek egyé ni ké pessé geit,
adottságait,fej|õdé 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 gszerintjavaslatottesznekgyógypedagógiaivagy
más neve|é st
segí tõszakemberekigé nybevé te|éha
re,bármi|yenokná|
fogva hátrányos he|yzetû gyermek, tanuló fe|zárkizásához ezt
szüksé gesnekí té |ik
meg. Jó |enneezt folytatniminden9. é vfo|yamban
|ega|ább'hiszen az e|sóé va |egnehezebb,
az ú jkörnyezet, ismeret|en
emberek,nagyobbkövete|mé nyekpróbára teszik az ú jdiákokaté s a
pedagógusokategyaránt.
|nterneteszak|atásje|ensé géat jánosha|miisko|aje|eáe. Eddig ké t
esetben jutotttudomásunkrazak|atás,mindké tesetben bevontuka
rendõrsé get.
Fontos azonban,hogy fe|hí vjuk
t
a gyerekekfigye|mé az
internet veszé |yeire,a he|yes internethasználatotoktatni ke||. A
tanu|ókka| o|yan biza|mi kapcso|atot kel| kié pí teniefõ|eg az
osáá|yfõnöknek, hogy a gyerekek biza|omma|fordu|janakhozzdjuk
, amikormé gkeze|hetõa
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A Fegye|mie|járás szabá|yzataaz SZMSZ 2' számÚ me||é k|ete,
ame|y
rende|kezika fegye|mié s az aÁ mege|õzõbé ké |tetõ
egyé rtelmûen
e|járásró|.Fegye|mie|járástcsak a |egszÜksé gesebb
esetbenindí tunk,
csak akkor,ha más módon nem sikerÜ|rendeznia kia|aku|t
szituációt.
Az e|emzetttané vbenmindössze 1 fõ tanu|óijogviszonyaszûnt meg
fegye|mihatározatta|.

í .5.Hiányzásokokai

Taginté zmé ny
megnevezé se

Bársony lstvánMezógazdasági
Szakgimnázium'
Szakközé oiskoIaé s Ko||é oium
Bedõ A|bertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé niskn|a

órát

órát

lgazolaüan

GyaKonatror

50

hiányzás

lgazolatlan

meghaladó

meghaladó

miatt

hiányzás (fó)

igazolatlan

igazolt

kimaradt

hiányzás

hiányzás

(fõ)

(fõ)

(fõ)

í 00

hianlzas

(fõ

140

0

4

62

0

26

0

z

124

J

137

112

9

196

119

119

15

75

E

122

122

10

7

20

't66

0

z

122

0

U

163

0

é s KnIlé oirrm

BereczkiMáté E|e|miszeripari
é s Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa
é s Sportisko|a
FodorJózsef E|eImiszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé oiskola
Ga|ambJózsef Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé oisko|a
Gregus Máté Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s

13

Szakközé niskn|a

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakqimnázium
Kocsis Pá| Mezõgazdaságié s
Környezetvé delmi
Szakgimnáziumé s
Szakközé oisko|a
LipthayBé |aMezógazdaságié s
EIeImiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa
é s KoIlé qium

E2

105

15

1

3

0

177

0

26

22

23

t
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FM Ke|et-magyarországi
Ag rárszakké pzõKözpont,
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIaé s Ko||é gium
Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
EIeImiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa
é s Ko||é qium

Taginté zmé ny
megnevezé se

Bársony|stvánMezögazdasági
Szakgimnázium,
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176

q

Á

253

0

127

335
107

55

45

94

23

84

0

14

49

at

161

62

7

zoo

0

orat

í 00

órát

hiányzás

lgazolailan

GyaKonatrol

50

hiányzás

igazolatlan

meghaladó

megha|adó

miatt

("/"1

hiányzás (%)

igazolatlan

igazolt

kimaradt

hiányzás

hiányzás

(%"1

(Y,l

f/"1

39, 1

0

1,11

17.31

0

9,84

0

0, 75

46,96

1,13

Szakközé nisko|a é s Kn||é airrm

Bedõ A|bertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa
é s Ko||é qium
BereczkiMáté E|eImiszeripari
é s Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa
é s SportiskoIa
FodorJózsef EIeImiszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé niskoIa
GalambJózsef Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s

27,62

22,58

1,81

39, 51

2,62

69,59

69,59

8,77

43,85

2,92

34,36

34,36

2,81

1,97

58,2

0

0,7

42,8

0

0

49,54

n

FA?

Szakközé niskoIa

Gregus Máté Mezögazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé nisknIa

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakoimnázium
Kocsis Pá| Mezõgazdaságié s
Környezetvé deImi
Szakgimnáziumé s
Szakközé oiskoIa
LipthayBé |aMezõgazdaságié s
EIeImiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé s Ko||é qium

16,1
41,5

5,92

0,39

1,'t8

0

73,75

0

10,83

9,16

9, 58
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FM Ke|et-magyarországi
AgrárKözpont,
szakké pzó
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskoIa
é s Ko||é gium
Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
E|eImiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé oiskoIa
é s Ko||é oium

Taginté zmé ny
megnevezé se

BársonyIstván
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
SzakkÖzé pisko|a
és
Ko||é gium

GINOP-6.2.3-17-2017-00022

29,81

29,81

't,4

41,31

2,11

56,2

0

0,83

42,44

0

58,46

?n

24,59

51,36

12, 56

48,55

0

28,32

4,62

47

0

28,49

10, 97

I
1,23

lgazolatlan hiányzás jellemzõi
|sko|ánkbanaz igazo|at|anhián}zássa|rende|keztjtanu|ók aránya
kÖzel 40o/o, sajnos a szakközé pisko|a 9.osztá|yának tagjai
kiemelkedneka 454 igazo|at|anmu|asZásukka|.Ezek hátteré ben
sokszor á|| a tanu|ók hanyagsága, ú gy próbálják kikerülni a
hogy nem mennek be az órára. Vannak diákok'
számonké ré st,
akiknek rossz szociá|is hátterük indoko|jaa sok mu|asáást, mive|
ké nyte|enek
dolgoznia csa|ádjuknehé zanyagi körü|mé nyeikmiatt.
Jogviszonyaaz e|mú |t
tané vbennem szûntmeg senkinekvé gzettsé g
né |kü|az igazo|at|anhiánpások miatt. E|õfordu|,hogy a diák
idõközben jön rá' hogy nem a megfe|e|õszakmát vá|asáotta,rossz
eredmé nyeketprodukál, nincs ami motivá|ja,hogy e|kerü|jea
sorozatos kudarcot.kerüli az isko|át.
Nem igazánjel|emzõisko|ánkra.lgazolat|anhiányzás 26 Í õ.

Bedõ A|bertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Ko||é gium

Gyakor|óhe|yenigazo|at|an
0 fõ.
50 órát megha|adó2 fó.
.|00órát megha|adó0 fó.
hiányzásmiattjogviszonyamegszûnt0 fõ.
|gazo|at|an

BereczkiMáté
É |elmiszeripari
és
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Sportiskola

tsszesen 137 tanulóhiányzottigazo|at|anu|:
. 9. é vfo|yamon:27
fõ
. 10.é vfo|yamon:
23 fõ
. 11.é vfo|yamon:
53 fõ
. 12' é vfolyamon:
15 fó
. 13.é vfo|yamon:
15 fõ
. 14,é vfo|yamon
4 fõ
KÖzÜ|Ük50 órát is megha|adóigazo|at|anhiányzása 9 (tanköte|es)
tanu|ónakvolt.A 30 órát e|é róigazo|at|an
hiányzása miatt13 (nem
tanköte|estanu|ónak)szûntmeg a jogviszonya.
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Tanköte|es tanu|ók eseté ben a magas számú hiányzás oka a
megfe|e|õcsa|ádi hátté rilletve a megfe|e|õszÜ|õi kontro||hiánya
va|aminta motivációé sa jövõké p hiányais.
Fodor József
É |elmiszeripari
és
Szakgimnázium
Szakkozé oiskola

Ga|ambJózsef
Meztí gazdasági
és
Szakgimnázium
Szakközé piskoIa

Gregus Máté
Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé oisko|a

Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakgimnázium

A |emorzsolódásje|entõs,13,45%-osvolt. Ennek e|sõd|egesoka a
Vagy csa|ádi
hiányzás vo|t,a tanu|ókmunkavá||a|ás
sok igazo|at|an
problé mákmiattnemjártakisko|ába.
A 9. szakközé pisko|ai(szakgimnáziumi)é vfo|yammutatja meg
|eginkább a tanu|ók tanu|mányi é s szociá|is prob|é máit.^z
okoz, ha ez ko||é giumi
isko|avá|tásminden esetben nehé zsé geket
vagy bejárássa|párosu|,mé g inkább nehé zsé gekke|
e|he|yezé sse|
ke||megkÜzdenimind a tanulóknak,mind a szÜ|õneké s a taní tó
pedagógusoknakis. A szakisko|ábantanu|ódiákjainkközött a többsé g
hátrányoshe|yzetû,vagy ha|mozottanhátrányoshelyzetû.
a tanu|ásbanvaló
A |egfõbbgondoka 9. szakközé pisko|aié vfo|yamon
- nem tanu|ás,durvaság'trágár beszé d,magatartási
motivá|at|anság
prob|é mák
é sa hiányzás.
kezelé sé re
a szü|õkke|va|ó
A |eghaté konyabb
módszer a prob|é mák
haté konyegyüttmûködé s'Minden osáá|yfõnok kiterjedt|eve|ezé st
fo|ytat a törvé nyi e|óí rásoknak megfe|e|õen a hiányzások
Sajnos a szÜ|õket|eginkábba |eve|eké s
visszaszorí tásaé rdeké ben.
az
te|efonhí vásokinspirá|jákaz isko|áva|va|ó kapcso|attartásra,
isko|átó|va|ótávo|ság,e|fog|altság,
de |eginkábba szociá|ishe|yzet
járó
határozzameg, hogy mennyireegyüttmûködõk.A 9. é vfo|yamra
diákok tÖbbsé getanktte|eskorú ,de nem mindegyikneksikeres az
tanu|ók,
iskolavá|asáása.Az idei tané vbenis vannak 9. é vfo|yamos
nemjártakisko|ába,a csa|ádsegí tõ
szo|gá|atokkaIva|ó
akikegyá|ta|án
sem vezetetteredmé nyre.
nagyonjó együttmûködé sünk
mozsolódott le. Ennek egyik
Tané vsorán a tanulTi|é tszám7,6 o/o-a
korhatár 16 é vreva|i |eszá||í tása
fó oka, hogy a tanköte|ezeftsé gi
mulasztó tanu|ók kizárásra
miatt a 30 óráná| tÖbbetigazo|atlanu|
kerü|tek.l||etvené hánytanu|ósaját maga iratkozottki' é s ment e|
do|gozni.Mindeztú gy'hogyebben a szü|õis partnervo|t.
A hiányzások tekinteté bena ré sz|etesadatokat a kiegé szí tõ
táblázatban|ehetmegta|á|ni'
a hiányzásokszáma nem kimagas|ó.2016/17-es
|sko|ánkban
tané vbenaz egy fõre esõ hiányzás ,t09,4óra vo|t.A ki|encedikesek
eseté benké t-háromigazán sokat hiánpó tanulószokta ,,rontani''
az osztá|ystatisáikát.Az Új közössé gbe kerÜ|é s,az otthontó|va|ó
e|szakadás egyaránt okozhat egé szsé gÜgyiprob|é mát.Ennek
orvos|ásában az odafigye|é s,a szü|õve| va|i kapcso|attartás
je|enthetne
segí tsé get.
me||ett
az isko|apszicho|ógus
a 317
Az igazo|at|an
hiányzásoksem je|enteneknagy prob|é mát,
(6%)'de az egy
kÖzü|
tanu|ó
összesen 53 hiányzottigazo|at|anu|
fõre esõ igazo|at|an
órák a|acsonyszáma je|zi'hogy ez az alsóbb
már
é veseknénem
| sok prob|é mát
ie|ent.A szakké pzõé vfo|yamon
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más a he|yzet'|ttmár az isko|ábajárás me||ettgyakranvá||alnak
munkát diákjaink, de hiányzás miatti jogviszony-megszÜnteté s
ritka.Ennek az |ehetaz oka, hogy tisztábanvannak a
rendkí vÜ|
vizsgát akarnak
é s akik ké pesí tõ
|ehetsé geskövetkezmé nyekke|,
tenni,nem kockáztatjákezt.
Kocsis P á| Mezõgazdasági
é sKörnyezetvé delmi
Szakgimnázium
és
Szakközé oiskoIa
LipthayBé |a
Mezõgazdaságié s
É |eImiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Ko||é oium

FM Ke|et.magyarországi
Agrár-szakké pzõ
Központ,
Mezógazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Kollé gium

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

Betegsé g,családi ok, egyé b

177 tõ'
hiányzássa|rende|kezõtanu|ókszáma
|gazo|at|an
(73,75%o)
hiányzássalrende|kezõtanu|ókszáma
50 órát megha|adóigazo|at|an
26 fõ. (10'83%)
lgazo|at|anhiányzás miatt tanu|ói jogviszonya vé gzettsé gné |kÜ|
meoszûnt23fõ,( 9.58%)
A taginté zmé nyiössz|é tszámhoz viszonyí tottana |egkevesebb
igazo|at|anhiányzássa|rende|kezõtanu|óJánosha|mán,a |egtöbb
MátrafÜredenvan' Ez utóbbi isko|ábanazonban nincs o|yantanu|ó,
hiányzásamegha|adnáaz 50 õrát,az egyfóre jutó
akinekigazolat|an
hiányzás száma 9 óra. A |egrosszabba helyzet
igazo|at|an
é s az
Pé tervásárán,aho| a tanu|ók 90%-a hiányzottigazo|at|anu|,
isko|ailé tszámnegyede több, mint 50 órát. |tt a |egmagasabbaz
isko|átigazo|at|an
hiányzás miattvé gzettsé né
g |kü|
e|hagyik aránya
is.
s, sve
okai: isko|akerü|é ké
Az igazo|atlanhiányzások |egje||emzõbb
é rkezé saz 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
nem tudjaa csa|ád kifizetniaz isko|ábajárást,
do|gozniké nyszerÜ|,
kudarcé
|mé
ny,
nem megfe|e|õ
isko|a-vagy szakmavá|asáás.
isko|ai
nyú jtsegí tsé get
az
Anyagi nehé zsé gek
eseté naz isko|aa|apí tványa
rozásában,
i||etveegyes esetekbenmegkeressÜka
é tkezé finanszí
s
tanuló|akóhe|yeszerintiönkormányzatotis, hogytámogatástké rjünk
zökkenõmentesbiáosí tására.
a tanu|mányok
Pe. igazo|atlan hiányzások keze|é sekor va|amennyi isko|ánk
kÖvetkezetesenbetartjaa jogszabá|yie|õí rásokat.
Az igazo|at|an
ul hiánpó tanu|ikn á| |eggyakrabbana csa|ádi szociális
hátté r bizonyta|anságaa döntó. A gondvise|õ a|ka|mat|ansága,
a tanu|ói motivá|at|anság,esetlegesen a té ves
é rdekte|ensé ge,
pá|yavá|asztásá||naka hátté rben.A legszomorú bb,
hogy gyakran
a hiányzás,maga a szü|õsem ismerife|a
szü|õisegé d|etteltörté nik
A számok magasak,de az Összeshiányzásttekintve
tanu|óé rdekeit.
is
csökkenõ tendenciátmutatnak(ez a csökkenõ tanu|ólé tszámnak
betudható).Az 1 Í õrejutó hiányzás a|apjáno|yan,minthaminden
mezgé sdiák 8 napignem járt vo|naiskolába.Pe'1Í õrejutóigazo|t
hiányzás szignifikánsan6,4 órával csökkent, é s az igazolat|an
hiányzások sem eme|kedtek'Már bebizonyosodott,hogy az 50
ioazo|at|anután meqvonásra kerü|õ csa|ádi pót|é k nem iqazán
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hatásos fegyverazokka|szemben,akikke|gond van. Egy biztos,a
napi kapcso|atbanvagyunk,
csa|ádsegí tõszo|gá|atokké pvise|õivel
együttpróbá|juka tanu|ókatjobb be|átásrabí rni.Szüksé geseté na
gyermekjó|é tiszo|gá|atot, a gyámhatóságot é s az á|ta|ános
is é rtesí tjük.
szabá|ysé rté hatóságot
si
A hiányzások visszaszorí tásában nagy segí tsé get nyÚjt az
isko|ánkbanmûködõ Vé dõháló Program, me|ynekkereté ben.1 fõ
munkatársukvan jelen inté zmé nyÜnkben.

í .6.A tanulók felké szültsé ge(9. é vfolyam)
Taginté zmé ny
neve

Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

Minden szaktanár a szaktárgyából szeptember hónap
do|gozatotí rata 9. osztályosokka|.A
során szintfe|mé rõ
figye|embevé te|émé
ve|g
szaktárgyimé ré eredmé
s
nyeinek
korrigá|hatja
az adotttantárgytanmeneté Az
t.
a|akí thatja,
azokra a kulcspontokra,aho|
eredmé nyekrávi|ágí thatnak
osáályszintenhiányosságokmutatkoznak'
tÜkré benké szü|nek,
A bemeneti mé ré seredmé nyé nek
alakulnakatanmenetek,atapasztalatokat
munkaközössé gi é rtekez|eteken beszé |ik meg a
szaktanárok,közÖsen ké szí tike| a bemeneti mé ré sek
felmé rõ|apjait.
Nincsen átvezetõ program,mert közel 100 te|epü|é srõl
é rkeznekhozzánk tanu|ók.
í rnaka
mindené vfo|yamon
szintfe|mé rõt
Mindené ve|ejé n,
tanulók matematikából,magyarbó|,idegen nye|vbó|é s
is.
esetenké nt
egyé btantárgyakbó|

BársonyIstvánMezõgazdasági
Szakgimnázium,Szakközé piskolaé s
Ko||é gium

É z az é v e|ei bemeneti mé ré ssegí ti a szaktanárok
igazí tjuk.
munkáját,a tanmenetektervezé séehhez
t
Az átvezeté st
az á|talánosisko|ábó|a közé pisko|ábamár a
ami a nyí |tnapjainkonfo|ytatódik
beisko|ázáskore|kezdjÜk,
a gyerekeketaz isko|áva|,a
azá|ta|,hogy megismertetjük
játé kosformában
ko||é gium
ma|,gyakor|ati
ké pzõhe|yekke|,
mutatjuk be nekikvá|asáhatószakmáinkat'kipróbá|hatják
az azokban haszná|t eszközöket. ltt é s már a kiraizások
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alka|máva| is megismerkedhetneka már itt tanu|ó
diákjainkka|, akik megosztják ve|ük tapasáaIataikat,
é |mé nyeiket.
Az idei, 2017-2018-astané vtõ|ré sztveszünk a Szakmák
É jszakája rendezvé nysorozatban is, ahol sokszí nû
programokka|szeretné nkminé |több á|ta|ánosisko|ás
számára é rdekesséé svonzóvá tennioktatoftszakmáinkat.

Diagnosztikus mé ré störté nik. Pedagógusok é rté ke|ik.
Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium, Differenciá|ás segí té sé rehaszná|juk. Munkaközössé gi
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
fog|aIkozások
kereteinbe|Ü|e|emezzÜk.
9. é vfo|yamonminden tané v e|ejé ní ratunkbemeneti
mé ré stmatematika,magyar nye|v é s iroda|omva|amint
idegennyelvtantárgyakbó|.
A sajátos neve|é siigé nyûtanu|ókmé ré séatfej|esztõ-é s
gyógypedagógusokmé rikfe|szinté na tané ve|ejé n.

BereczkiMáté É |elmiszeripari
és
MezógazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

F.z, eredmé nyeketa szaktanárok, munkaközössé gek
do|gozzák fö| é s keze|ik' p.z. eredmé nyek fontos
kiindu|ópontjaié ves munkájuknak,va|amintaz egyé ni
fej|esáé sitervekelké szí té sé nek.
|nté zmé nyÜnkben
az á|ta|ánosisko|ábó|a közé pisko|ába
vezetõátvezetõprogramnincs'
Álta|ánosságban e|mondható, hogy a 9. é vfo|yamos
tanu|óknagy hiányosságokka|
é se|té rû
tudássa|é rkeznek
a közé pfokú oktatásba. Szeptember hónapban a
pedagógusokkiemeltfe|adata,hogymegismerjé ak diákok
ké pessé geit,
hiányosságaité s az é v során a tanulókat
azonos szintreeme|jé k.

FodorJózsef É le|miszeripari
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a

Ga|ambJózsef Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé sSzakközé piskola

A tanu|ók fe|ké szÜ|tsé gée|mondható'
rõ|
hogy rendkí vÜ|
a|acsony.A 9. é v e|ejé n(hagyományosan)megtartott
megá||apí tható'
hogy a tanu|ók kb
szintfe|mé réa|apján
s
50-60%.ánakszüksé ge|ennegyógypedagógiaisegí té sre'
hiszen tudásszintjÜknem é ri e| az á|ta|ánosisko|a 6.
osáá|yához szÜksé geset sem. A fe|mé ré stsaját
mé rõeszközzel vé gezzük.A fe|mé ré eredmé
s
nyeia|apján
tanu|ókat,i||etve
szaké rtóivizsgálatrajavaso|jukaz é rintett
ké pessé qeik
rendezzÜkõket.
a|apiántanu|ócsoportokba
1.Minden
tané v
szeptemberé ben í ratunk
kompetenciaa|apÚbemeneti mé ré stmagyar nye|v é s
irodalomé smatematikatantárgyakbó|
a 9. é vfo|yamon.
Továbbá a kü|önleges bánásmódot igé ny|õ tanu|ók
mé ré seit
a fej|esáõ é sgyógypedagógusokvé gzikszinté n
szeptemberben.
A magyaré s matematikatanáraié s a gyógypedagógusok
összevetik a ké t bemeneti mé ré seredmé nyeit'majd a
kö|csönössé g a|apjána|akí tják
ki a fej|esáé siirányokat'
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2.Az é rté kelészáza|é
s
kosformábantörté nik'ezt rögzí tjÜk
a digitá|isnap|óban.Az eredmé nyeket
a szaktanároké sa
ko||é giumi
nevelók haszná|ják fe| az egyé nifej|eszté si
terveke|ké szí té sé hez,
amelyeka tanmenetekmellé kleté t
ké pezik.
A rehabilitációsé s fej|eszté si
terveka bemenetimé ré sek
alapján ké szü|nek, é v vé gé n szöVeges é rté ke|é s
formájábanfoga|mazzákmeg a pedagógusoka tapaszta|t
változásokat.
3.Fé |é vkor
é s é v vé gé na munkakÖzössé gibeszámo|ók,
tané vközben a munkaközössé gimegbeszé |é sek
té máiaz
eredmé nyek,ezek a|ap1áná||í tjákössze a következõ é v
mé ré si
fe|adatlapjait.
A|ta|ánostapaszta|ata
a ko||é gáknak'
hogy a tanu|ók nagy hiányosságokka| é rkeznek az
á|ta|ánosisko|ákbó|.viszont ezeknek nem e|sõsorbana
tanu|ókké pessé ge
az okai.
4,Pe' isko|ába é rkezõ 9. é vfo|yamosokszámára a
szeptemberhónap a beszoktatásidõszaka'Mindenko||é ga
é s e|sõsorbanaz osáá|yfõnökök igyekeznekfe|mé rnia
tanu|ókattitûdjeit,
ké pessé geit,
hiányosságait,é s ezeket
köze|í teniegymáshoz,továbbáegyÜttmûkÖdõ
kÖzössé get
kiaIakí tani.
Az á|ta|ánosisko|ábó|a közé pisko|ábava|ó átmenetet
cé |ozza meg az Aperitf program. Ennek fo|yamán
közé piskoIai ko||é gáinká|taI kidoIgozottfeIadatsorokat
o|danakmeg az á|talánosisko|aitanu|ók,ismerkedvea
válasáotUvá|asztandó
szakma kÖvete|mé nyeive|.
Ezze| a
módszerre|az a cé |unk,hogy a 8. tanu|ószámára miné |
kisebb töré st jelentsen az átmenet, hogy ne te|jesen
ismeretlenü| é rkezzen isko|ánkba, aho| az addig
eset|egesenfe|ha|mozott
tanu|ásikudarcai csak tovább
nõnek.
Ez a cé |1a
a ko||é gium
á|ta|szervezetttanmûhelyiátfogató
fogla|kozásoknak, a nyí |t hé tvé gé knek,a nyári
gó|yatáboroknak
is.
A bemenetimé ré stink
a szövegé rté sené s matematikán
je|ennek
a|apu|'Je||emzõenezek a kompetenciaterÜ|etek
meg. A mé ré sek eredmé nyeiró|információt kap a
vezetósé gé s az adott osztálybanoktató kol|é gák,i||.a
munkaközössé gek.
Gregus Máté Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé sSzakközé piskola

A bementimé ré s|ebonyo|í tását
kil|ö
é sé rté ke|é sé
t n team
vé gziaz isko|ában
KÜ|on az á|ta|ános isko|ábó| a közé piskolába vezetõ
átvezetõ programma|nem rende|kezikaz isko|a. Az
átmenet segí té sé t, á|ta|ános isko|ák ké ré sé re
pá|yaorientációs
napokontudjukmegtenni.
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A ki|encedikesdiákok a tané ve|ejé nmagyar nye|vbõ|,
matematikábó| é s idegen nye|vbtí | í rnak fe|mé rõ
fe|adat|apot.A száza|é kos é rté ke|é eredmé
s
nyé taz
elektronikusnap|ósegí tsé gé ve|
ismertetjÜk
a szÜ|õkke|is.
Ennek a|apjándöntenek a szaktanároka fe|zárkóáatás
szÜksé gessé gé rõ|,
a ki|encedikestanmeneta|apozássa|
kiegé szí tett
fe|é pí té sé rõ|.
A munkaközössé gekenbe|Ü|a
szaktanároka tapaszta|ataik
megosztásáva|egysé gesí tik
Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium a továbbha|adásirányát,tempóját.
A ki|encedikesekszámára átvezetõ programma|nem
rende|kezünk, de igyekszÜnk a fokozatosság e|vé t
a|ka|mazni,hogy megkönnyí tslikaz isko|aváltást.Nagy
szerepe van ebben az osAá|yfõnököknek, akik már a
gó|yatábormegszervezé sé ve|,
ké sõbba szaktanárokka|
és
a szü|õkke|,ko|lé giumi
neve|õkke|va|ó kapcsolattartással
hozzájáru|hatnaka sikerhez.
Kocsis Pá| Mezõgazdasági é s
Környezetvé de|mi
Szakgimnáziumé s
Szakközé oisko|a
LipthayBé |aMezõgazdaságié s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é qium

FM Ke|et-magyarországi
Agrárszakké pzõKözpont, Mezõgazdasági
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé s
Ko||é gium

Nincsenbemenetimé ré s.
A 9. é vfo|yamon
az e|sõ fé |é eredmé
v
nyeiaá mutatják,
hogy egyre gyengé bb fe|ké szü|tsé giszintû diákok
é rkeznekaz á|ta|ánosisko|ákbó|'
A 9. é vfo|yamon
az e|sõ fé |é eredmé
v
nyeiazt mutatják,
hogy egyre gyengé bb felké szü|tsé giszintû diákok
é rkeznekaz á|ta|ánosiskolákból.Gondotjelentszámukra
a né gymatematikaia|apmûve|et
haszná|ata'a he|yesí rás,
az o|vasás-szövegé rté Sokszor
s.
ehhez társu|óprob|é ma
lehet
taginté zmé nytõ| fÜggoen
a
nagyfokÚ
(Pé tervására),a szorga|omhiánya, a
a|u|szocia|izáltság
motivá|at|anság'
Mindez szinte |ehetet|en
fe|adate|é á||í t
bennünket:póto|nike||az á|ta|ánosisko|aihiányosságokat'
fe|ke||ké szí teni
a tanu|ókataz é rettsé vizsgára
gi
é smé ga
szakmátis e| ke||sajátí ttatni.
Nincs bemeneti mé ré sÜnk.csak tantárgyanké nti
szintfelmé ré aminek
s,
az eredmé nyeitaz adott tárgyat
oktatószaktanáré pí tibe a munkájába'
Nem rendelkezik az isko|a a közé piskolába átvezetõ
programmal.
A t*niive|*jé *
:: *, ávfclyam**,ji*k*kaiapkeser*g*iri*k
*táré serekeruI s*r. nlvasássz..:v*ge11ós'
sz;i.ir::rj**i
ós
h*ly*sirásik*szs*g.Ennek u*r:rré nyát
figyeier:*eveve
k.*repetá|ásaka1"
*ze|vez|tnk.
a*rir*a {anuliknem n:incig
j;ilnak e|' A k.crr*+etálási
i*h*ir:sé geket
*i*õs*lbana
i*inazáró dnigozat*keliitt lEé nyi!k.
í sy .: hiány***ágok
p*t{;*sa
Qyakraná i*ilÖráí *}ad*lta.
A: ugyanaa*ni*ntárgy*t"vnÍ *n"iirli
Í ia *$'y *szÍ *iyban
iartí i*kkoz*itr*ndszeresa kcneultácio.
ami i:.i***:*ltani
lrtegbeszelÓs*k:*
is kiterjed.
A e*1*t*ni
ko|lé glu*i
í anu!ási
!ciÓaIatt a
is bizi*sí lanakkonz*itáclós
"*\:*|Óianárok
leh*{osé oet.
i:,;e*lz{lns'
a koilÉ *i**-tban
a nev*|*t*nái"ok
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a|kaimazás*k*rarra figyeini.*agy a sz*k** *ilátalixág
bixt*sí {o{ti*gy*n' üzen * t*rllleten alapvelÕen
van probiámánk.d* a *:aktanár*kheií álüi
l"nat*m*iikáb*|
csÜtÖrtokig
biztcsi{áka k*nzultáeiis|*heto*ógei
v*i* átrnen*tr:at*
Az álialána* iskclábi| a k*zé pisko|i&ba
cgysxerû egyet|entanu|oszám*ra **m. *gyrászt sckan
táv*l k*rüinek a m*gszot<*itcsaládi kÖt.ny*xeil*l,
*|kalmazkodnixkk*lt a kollé gii"lmik*rÜ}nrány*kh*e,
*li;álás*kh*z. nor"rnákhc:.idobg*s:tásh*z. Másí ei*l tlj
*
tanárokka|.*satá!$ársakka!'*ivárásokkai*z**:b*si:ln*k
tanar.yagr*ennyi**ge,
lanorák*n is. NÓ *: eis*játí tandó
nem tudnak er*dmrinyes*k!*nni t*nr:í a*n*}kül,Aa
id*szax*Í
az' aki e:t ae átryl*net!
*sztályfõnoke|sÖsorban
igyek*zik ké zb*n iartani' l-egfont**abbÍ *iadaí a a7"
*gyrná*ttámcgato *sztá|ykÖzoss*gkialakí táxa'|{*gativ
terrd*ncia eseté n k*nzultál ez oszl*lyában taní t*
ianálckkal' feiv*gsz|ika kapcsolat*ta *zülejv*l'
Kc||áglumunk
a ta*é vmegkezdé ***|õtt három nap*s
gó|yatábort$Z*rVÉ ae le*nc* tt*|lé gisté knak,
A gylerek*k
n:*gismerhetik*gymást, kiaiakuln*kkap*s*latok,kápet
í *;*trafÜredrõl.
kapnaka k*}l*6iumi
a se*ká*;"*ndr*|.
é |etrol.
A f*lsõbb *ves diák*k is segí ien*k* b**eokt*Í ásban.
n*rnrákr*iigyelve' amii
ki.ll*n*senaz*kra a ''lis*lk*dé si
a
i*kolánkbanmindentanulitól givárunk,Terr*é *zetesen
ko||ógiurni
n*v*|õtanáraz, akiieginkábbkozeltud kerülnia
gyerekhez,é szrevesxia l*lki é s más egyé bpr*blé mákat,
a *z*kta**r*kka|'
* vezeiökkel. xrtrivel
k*nzultá|a szi.iiõve|.
igen s*k tanulonk ké t-hár*mszáekii*mát*rról *rkezik
.a
*saládot a
h*za;ink. pctolnunk kell sz*mára
hé tkoznapokon,T*náraink segit*ké sz*k.t*leránsak,
keilÓenernpatikusaka besz*ktatá*iid**zakban,
a
Í tdatematikábcl
ás magyarból{ucásszintmé ré v*gzunk
*t
ianáv e|ejón" Nem adi;nk rá oszt*lyzatot. csak
E|sisorban az alapké szsé gek
száza}é kosané rté ke|jük.
olvasási
: rnatematikaia|apmuvel*teket,
szintjátvizsgá|jt.lk
*s szoveg*rté siké szsé get'Az *r*dmóny*ketaz é rintett
szaktanár*khaszná|jákfei, p|. tanm*netkia|akí tásához.
Üsszehason}í tjuk
az e|õzõ é vekke|'é s azt tapasztaljuk,
hogy egyregy*ngé bbaz áttag'
szakké pzé siHí dprogramotindí tunk,kerti rnunkás ré sz*
szaké pesí tékirn
s enettel.
Az ú jtanu|ókelõzetestudásszintjáta kozismeretitanárok
mé rik a saját tantárgyukbó|. Sajnos, ezek egyre
lehangolóbb eredmé n$ mutatnak' A bemeneti máré s
mindenkia saját tantárgyábanhasználjaÍ el,
eredmé nyeit
ezek ismereté bena|akí tjaki a saját oktatási, neve|é si
straté giájái
a tanu|ókesetlegesfelzárkiáatására, azcnos
a|apokról indu|ására.A bemeneti mé ré sieredmé nyek
kié rté ke|é nem
se csak egyé ni,pedagógusszintentörté nik
is"
é rtekez|eten
meo.hanema szakrnaimunk

$zÉ cHrilY|

41

seEcHENYr
e

G INO P-6.2.3-',t7-2017 -00022
Az á|talán*siskolábi|a kozé piskolába
átvezetõprogramot
n*mrnûkÖdtetunk.

í .7.Tanu!mányi
eredmé nyessé g
vagy több
egy jegyet 2,5
alatti í
rontott a tanulmányi
tantárgyból
Tanulmányi eredmé nyessé g

fé |é vhez
ké pest

eredmé ny

bukott (fõ)

tanulmányait
szakmai

vizsga

né lkül fejezte be

(fõ)

(fõ)

(fõ)

Bársony|stvánMezõgazdasági
Szakgimnázium,Szakközé pisko|a
é sKo||é qium
Bedõ A|bertErdé szeti
Szakgimnázium,Szakközé pisko|a
é s Ko||é qium
BereczkiMáté E|e|miszeripari
és
MezÕgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé oiskoIaé sSportiskoIa
FodorJózsef E|eIm
iszeripari
Szakgimnáziumé s

KozepÍ oKu

z
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85

A

2
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26

1

0

23

20
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0
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33

7

0
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85

't0

2

35

30

5

0

23

26

0

Szakközé nisknla

Ga|ambJózsef Mezõgazdasági
Szakgimnázium
és
Szakközé niskoIa

Gregus Máté Mezógazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé oiskoIa
Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakoimnázium
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Kocsis Pá| Mezógazdaságié s
Környezetvé de|mi
Szakgimnázium
é sSzakközé oisko|a
LipthayBé |aMezõgazdaságié s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé oiskoIa
é s Ko||é oium
FM Ke|et-magyarországiAgrárKözpont,
szakké pzõ
Mezõgazdasági Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé s Ko||é gium

Kiskunfé |egyházi
Mezögazdasági
é s EIeImiszeripari
Szakgimnázium'
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egy jegyet rontott 2,5
Tanu!mányleredmé nyessé g

alatti

a fé lé vhezké pest

tanulmányi

(%l

eredmé ny

tantárgyból bukott (%)
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BársonylstvánMezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé s Ko|lé qium
Bedõ AlbertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Kol|é oium
BereczkiMáté E|e|miszeripari
é sMezõgazdasági
Szakgimnázium'
Szakközé pisko|aé sSportisko|a
FodorJózsef E|e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé oiskoIa
Ga|ambJizsef Mezõgazdasági
Szakgimnázium
és
Szakközé oiskoIa
Gregus Máté Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé oiskoIa
Kiss Ferenc Erdé szeti
Szakqimnázium
Kocsis P á| Mezõgazdasági é s
Környezetvé de|mi
Szakgimnáziumé s
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LipthayBé |aMezõgazdaságié s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé oisko|aé sKo||é oium

FM Ke|et-magyarországi
Agrárszakké pzõ
Központ,
Mez<Í gazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a
é sKo||é gium
Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
E|eImiszeripari
Szakgimnázium,
é s Ko||é qium
SzakkÖzé oisko|a
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0

25,35

24,88
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21,97

24,49

3,82

21,85

15,3

0

11,56

17,34

0,7

9

7,96

neve
Taginté zmé ny
Hagyományosana |egjobbante|jesí tõtanu|óka technikusé vfo|yamokon
tanu|óhal|gatóké s a másodszakmástanu|ók.A szakgimnáziumoktanu|ói
jobbante|jesí tenek,
minta szakközé p iskolaitanu|ók.A legtÖbbbukás a 910. é vfo|yamonje||emzõ. kevé s kivé te|tó|e|tekintve,nem a tanu|ók
hanem hozzáá||ásáva|Van prob|é ma.Próbá|juk õket
ké pessé geive|,
e|sósorbanú j módszerek beveté sé vel,
motivá|ássa|rávenni a tanu|ásra'
Megta|á|nihozzá4uka megfe|e|õutat.

Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Ko||é gium

Ad ú j tí pusú szakközé pisko|ai 9-10-11. osztá|yokban szignifikánsan
csökkent a bukásokszáma, ami a beisko|ázássikeressé gé nek
tudhatóbe,
hisz megta|á|ták
a tanu|ókszámí tásukat'
Akik mé gismegbuknak,azok a sok
hiányzásmiattnem ké pesekte|jesí teni
a követe|mé nyeket.
Az isko|aitanulmányiát|agban(3'39)8 százados rom|ás|áthatóa fé |é vihez
ké pest,a tavaly é v vé gihezké pest(3'42) pedig 3 százados a rom|ás
mé rté ke.
Ez elenyé szõnekmondható,de mé gisintöje|ke||,hogy|egyen.
Kitûnó 6 tanu|ó,je|es pedig 4 tanuló |ettaz é v vé gé n.92 tanu|ókapott
összesen 2o1 db tantárgyidicsé retet.
A bukások száma a fé |é vi
101 fõrõ| 40.re csökkent. Ezek szerinta fé |é vi
Ez
többsé gé csak
t
ijeságeté snekszánták a ko||é gák.
buktatásoktú lnyomó
a 40 tõ az e|õzõé vekhezké pestmé gisis több' é smé gmindigtöbb mintegy
osáá|ynyi gyereket jelent. Többen közÜ|ük több tantárgybó| is
javí tóvizsgáznifognak. 7 tanu|ó már javí tóvizsgátsem tehet' í gy ók
é vismé t|é sre
buktak(tava|yszinté n7 i|yentanu|ó).
12 osztá|ybanegyá|ta|ánnem törté ntbukás (ahogyantava|ysem).
A kilencedikesekközü| 21-ennem kaptákmeg é vvé gibizonyí tványukba
az
e|é gsé gesé rdemjegyetvalamilyen tantárgybó| (tava|y 14.en nem
te|jesí tettéak tané vkÖvete|mé nyeit)'
ebbõ| 10-en a szakközé pisko|a9.
osZá|vokban í ré szben szakmai tárovakbó|. ré szben közismereti
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tantárgyakbó|)'A magasabb szakközé pisko|aié vfo|yamokon5 bukás
törté nt.
Legtöbben matematikábó|buktakmeg (18)'Ma1daz ango|nye|v(15)é saz
iroda|omtantárgyak(9) következnek' Sok a szakmaitantárgyakbó|törté nt
bukásis (16).

Bársonylstván
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Ko||é gium

A statisáikák a|apjánelmondható,hogy |egjobbana technikusié vfo|yamra
járó diákok te|jesí tenek.
E|keserí tõtapaszta|atvo|t viszont, hogy a ké t
messze e|maradtaz i|yenkorvárhatótó|,
osztá|yte|jesí tmé nye
é rettsé gizõ
vizsga köze|sé ge,nem vetté kkomo|yana
nem motivá|taõket az é rettsé gi
meg is |átszott.Legtöbb
szakmaimegmé rettetééstsez az eredmé nyeiken
a
adódik, ezjó|kira1zo|ódik
tanu|ásiproblé mapediga kezdõ,9. é vfo|yamon
osztál1zatokÖsszesí té sé bõ|.
tárgyanké nti
A szakgimnáziumi ké pzé sbentanu|ókhoz ké pest a szakközé pisko|ás
osztá|yok gyengé bben te|jesí tenek,esetÜkben gondot je|entenek a
is.
magatartásiprob|é mák
gyengé k,
az isko|a
lskolatanulmányiát|aga3,4.Tanulmányieredmé nyeik
tanu|mányiát|aga3,0 körÜ| mozog.Sok tanu|óküzd o|vasásié sé rte|mezé si
gondokkal.

Megismervea tanu|ókatkiderÜ|,hogy gyenge tanulmányieredmé nyüknek
rem gyengé bbsze||emiké pessé gükaz oka, sok köáÜk az é |eseszû, jó
<é pessé gû
tanu|ó. Mié rt hát a gyengé bb eredmé ny? A magyarázat
Bedõ A|bertErdé szeti egtöbbször a hiányos, vagy zûrös csa|ádi hátté rbenkeresendõ. Mive| a
Szakgimnázium,
kevesebbfigye|metkaptaka csa|ádban,mint amennyitigé nye|tek
Szakközé pisko|aé s ;yerekek
lolna, |assan e|kopotta ji, vagy közepes tanulmányi eredmé ny.Más
Ko||é gium
is izgattákserdü|õfantáziájukat,nem csak a tanu|ás,s mive|nem
rrob|é mák
<aptakcsa|ádi iránymutatást,vagy é ppen rossz pé |dát|áttak,más fe|é
az isko|aiteendõket
inkábbkiszorí totta
g
brdu|tak.Ez a más tevé kenyséegyre
az isko|aitanu|ástsajnos a
fontosságtekinteté ben
a figye|mÜk|átóteré bõ|,
tontosságisorbanigen hátrasoro|ták.
|sko|ánkbana tanu|ók szakgimnáziumié s szakközé pisko|aiké pzé sben
vehetnekré sá.
BereczkiMáté
É |eImiszeripari
és
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s
Sportiskola

A bukások száma 9. é vfo|yamszakgimnáziumi osztá|yaiban 22 fõ,
,í 0. é vfolyamszakgimnáziumi
szakközé pisko|aiosztá|yokban14 fõ. A
osáá|yaiban 33, fõ, mí g a szakközé pisko|aiosztá|yokban9 Í õ. A 11.
é vfo|yam szakgimnáziumi osáá|yaiban 34 fõ, szakközé pisko|ai
osáályokban 6 fõ. A 12. é vfo|yamszakgimnáziumiosztá|yában 13 fõ.
mindpedig
hogyminda szakgimnáziumi'
megál|apí tható,
Á|ta|ánosságban
osztá|yokbanegyarántmagas a bukásokszáma.
a szakközé pisko|ai
je|entkezett
tanu|ókszáma: 88 fó, me|ybõ|83 fõ sikeres
É rettsé vizsgára
gi
melybõ|39 fõ tettsikeres
vizsgát tett.Szakmai vizsgára46 fö je|entkezett,
vé gzett.
vizsgát.Szintvizsgán38 fó vettré sá, me|ybõ|35 fõ eredmé nyesen

Fodor József
É |elmiszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé oisko|a

e|mondható,hogy a tanu|ók
A tanu|mányi eredmé nyessé gtekinteté ben
tanu|mányiát|agaé vekóta 3,2-3,3körÜ| mozog, nem vá|tozikjelentõsen.
Ezen be|ü|a szakmai gyakor|atitárgyaknakvan magasabb át|aguk' a
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kÖzismeretitárgyaknak pedig a Iegalacsonyabb.Az e|ózõ adatokbó|
(motiváció,fe|ké szü|tsé ez
g)egyé rte|mûen
következik.

Ga|ambJózsef
Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskola

Gregus Máté
Mezógazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskoIa

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 |eszakmábanvé gzetttanu|mányokat.
2016. január 17fe|nõttoktatáskereté benké t.mezõgazdasági technikusé s
é n indí tottunk
mezógazdaságigé pé sztechnikus)
ké pzé st
összesen 20 fõve|,
A ké pzé seink
közÜ| kieme|né m
a fe|nóttekközé pisko|áját,hiszen ennek a
tagozatnak,osáá|ynak egyre inkább van a 3 é ves szakmunkáské pzé s
á|ta|ános bevezeté se után jövõje. A nemzeti közneve|é si törvé ny is
szorga|mazza a szakké pzé sreé pü|õ é rettsé gitadó ké pzé seket.Ezt a
ké pzé sta köze|jövõben is meg ke||tartani,hiszen a szakké pzõinté zmé ny
tudja,mi|yentudáselemekke|
rende|kezik
a szakisko|aivé gzettsétanu|ója,
gû
é s mit ke||tenni annak é rdeké ben,
hogy é rettsé gi
bizonyí tványa|egyen.
Ezeknek a tanu|óknaknagy segí tsé ga szakmai vé gzettsé gÜk
é rettsé gi
tárgyké ntva|ó e|fogadása.A diákok is egyre jobban fe|ismerikannak
fontosságát, hogy é rettsé gi
bizonyí tván\!1'
szerezzenek a szakmájuk me||é .
Ennek a fe|ismeré snek
köszönhetó' hogy ebbena tané vbenvé gzõseink30
%-aje|entkezett
erre a ké pzé sre
a 2o16-2017-estané vre'TöbbÜknekez az
egyet|enmego|dása munkané |kÜ|isé is.
gre
A szakközé pisko|ai tagozaton a tané vben 7 oszÍ á|ytanu|t. A tanu|ók
összeté te|e,szociá|isháttere,csa|ádihe|yzetükigenkÜ|önbözó. A tagozaton
tanu|ókbanazonbanközös, hogyaz é rettsé gi
megszerzé sea cé |számukra,
i||etveaz é rettsé gire
é pü|õszakké pzé sbeva|ó bekapcso|ódás.Nagyon
kevesen tanu|naktovább egyetemen, i||etvefõisko|án. Szerencsé rea
kÖzneve|é tÖrvé
si
ny
módosÍ tása|ehetõsé get
ad a ná|unké rettsé git,
szakmát
szezõ tanu|óknakarra,hogyakár nappa|irendszerûké pzé Sben
maradjanak
továbbaz isko|ánktanu|ói.é sszerezzenekú iabbvé qzettsé qeket.

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

Az isko|ánkbana tané vvé gibukások száma a kilencedikesekeseté bena
Különösen a sok tárgybó|va|ó bukás (ami é vismé t|é sse|
|egje|entõsebb.
vagy iskolavá|tássaljár) kÜ|önböáeti meg az é vfo|yamot
a többitõ|' P,z ú i
környezethez, közössé ghez, követe|mé nyekhezva|ó a|ka|mazkodás
megvise|ia jobb ké pessé gû
tanulókatis, de a gyengé bba|apokka|é rkez<jk
közÜ| sokan nem birkóznakmeg a Í e|adatta|'
Je||emzõmé gaz is' hogyegy.
Kiss Ferenc Erdé szeti
ké tdiák rádöbben,hogy mé gsema mi profilunkfele|meg számára,de azé v
Szakgimnázium
közbeni inté zmé nyvá|tás
ritka,inkábba rossz eredmé nyek
után döntenek a
szÜ|óké sa tanu|ókmásik isko|ame||ett.
Sajnos kitûnõ é s je|es tanu|ónk nincs sok: é vente 5-6 fõ' de anná|
bÜszké bbek
vagyunkrájuk,hiszena szakgimnáziumiké pzé sformábó|
nekik
van a |egnagyobbesé |yüka továbbtanu|ásra.
Kocsis Pá|
Mezõgazdaságié s
Környezetvé de|mi

|skolaát|ag
3,27A tanulókszorga|maközepesnek é rté ke|hetõ.
Ezt támasája
alá a szorga|omjegyektané v vé gi 3,27-es át|aga. A fé |é vi2,97.es
átlageredmé nyhez
ké pestje|entõsenjavu|ta tanu|ókszorga|ma,de í gyis
sok tanu|ótkel|etiaví tóvizsoárai||etveé vismé t|é sre
utasí tani.
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Ha a fé |é vi
viszonyí tjuka tanu|ókeredmé nyé jogga|
te|jesí tmé nyekhez
t,
mondhatjukaá, hogyje|entõsjavu|áskövetkezettbe.
k é vfo|yam
onk é nta 2o16 -2017.es tané vben
J aví tóvizsgára utasí totta
Az é vvé gitantárgyibukásokszáma csupán41o/o-a
fé |é vinek.
A 121 é vvé gi
tantárgyibukás nagy ré szé at 9. é vfo|yam
tanu|óinakgyengete|jesí tmé nye
eredmé nyezte.
Az é vfo|yam
24oÁ-a|ettjaví tóvizsgárautasí tvail|etve17%
megismé t|é sé ve|
fo|ytathatja
csak az é vfo|yam
tanu|mányait.
Lé nyegesenmagasabba javí tóvizsgázókaránya az é rettsé gire
fe|ké szí tõ
mint a szakké pzé si
szakgimnáziumi(ré giszakközé pisko|ai)
osztályokban.
Te|jesen más az arány az é vismé t|é sre
utasí totttanu|ók eseté ben'A
megismé t|é sé fo|ytatható
ve|
tanu|m
ányukatcsak az é vfo|yam
tanu|ók60%.
a a szakké pzé si
osztá|yokbó|kerü|ki'

LipthayBé |a
Mezõgazdaságié s
Elelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé s
Ko||é gium

V iskolatanu|mányi
át|aga:
3'1
(tûnõtanu|ókszáma:
1
|elestanu|ószáma:
]ukotttanu|ókszáma:
37
I vagy több tantárgybó|bukottakszáma:37
lredmé nyesené rettsé gizõkszáma:18
lredmé nyte|enü|
é rettsé gizók
száma.'
lredmé nyesszakmaivizsgáttevõk száma:
lredmé nvte|en
szakmaivizsqáttevõk száma
Jánosha]ma

MátrafÜred

Pé teruására Szentes

426

596

í 83

173

Az
iskola
tanu|mányi
át|aga: 3.32

2,97

3,43

3,32

KitÚnÕ
száma:

1

2

2

2

tanuló 1

4

I

U

Az
iskola
összIé tszáma:

FM
Kelet
magyarországiAgrárszakké pzõ Központ,
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskola é s
Ko||é gium

34

Jeles
száma:
Bukott
száma:

tanu|Tk

tanulÓk

28

146

41

30

Vagy több
3
tárgybó| bukottak
9
száma..

52

u

16

vagy
1
2
tantárgybó|
száma: 1 9
bukottak

94

Ere0menyesen
é rettsé gizók

65

0

't1

0

u

14

25

."ámA.

Eredmé nyte|enü|
é rettsé gizók
száma:
Jánoshalma

Mátrafüred

Pé tervására

Szentes
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szakmai
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száma
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95

72

22

't9

o

29

0

4

í .8.Kompetenciamé réeredmé
s
nyei
neve
Taginté zmé ny

gyházi Mezõgazdasági é s
Kiskunfé |e
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Ko|lé gium

Megerõsí té st nyernek azok a tendenciák,
ame|yeketa pedagógusok is megfigye|neka
tanu|ói ké szsé pek, ké pessé gek szintjé nek
vá|tozásában. Ujabb é s ú jabb kihí vások e|é
á||í tjáka 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 sieredmé nyeket
e|óször neve|õtestü|eti
majd
kereté benismertetiegy ko||é ga'
é rtekez|et
munkaközössé gi
munkaközössé gek
a
é rtekez|etek kereté ben beszé |ik meg az
eredmé nyeket.
lgen, a munkaközössé g vezetõk minden
szaktanár számára javaso|ják,hogy keressé k
meg a |ehetõsé geketsaját szaktantárgyukon
szövegé rté si
|ogikai é s a
be|ü| a
ké szsé gfej|eszté sre.
ké szí teni.
Nem ke||ett
inté zkedé tervet
si
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 At. többi terÜ|etennem kü|önböznek
adott é rté kektó| az
szignifikánsan az
tapasáa|ható'
Hason|óeredmé nv
eredmé nveink.
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ha a csa|ádi hátté rindexetfigyelembe vé ve
é rté ke|jÜk
az eredmé nyeket.
Lé nyeges javu|ás |átható a szakközepes
osáá|yoknálminda ké tterü|eten.
Logikaiké szsé get
tekintve|átható'hogy mindaz
összes isko|át, mind a szakközé pisko|ákat
figye|embe vé ve, a közé psõ tartományban
he|yezkedike| isko|ánk.|skolánkbankevesebba
jó ké pessé gû
diák,mÍ ga gyengé bbké pessé gûek
vannak'A nagyongyenge
nagyobbszáza|é kban
tanu|ók kisebb száza|é kbanje|ennek meg. A
|egtöbbtanulóa közepes szintetké pvise|i.
A te|ephe|yek
átlageredmé nyeit
összehason|í tva
a matematikáhozhason|ó he|yet fog|a|juke|
is'
szövegé rté sben
A szakisko|aitelephe|yeket
figye|embevé vemár
a közé pmezónybenvagyunk, mí g az országos
át|agottekintvea gyengé bberedmé nytnyú jtó
inté zmé nyek közé
szoru|unk vissza. A
szakisko|ák nagy |emaradássa| követik az
országose|osz|ást.Ez igaz a mi te|ephe|yünkön.
Alig kÜ|önbözik a szakiskolai te|ephe|yek
ké pessé gszintjeinek
száza|é kosmegosz|ása a
mi diákjaink ké pessé gszintmegosz|ásától. A
CSHl-et Í igye|embe vé ve e|maradunk az
országos trendtõ|,sõt a diákok 2 é we| ezelõtt
nyú jtott
te|jesí tmé nye
a|apjánszámí tottvárható
eredmé nytó|is e|maradt te|jesí tmé nyük'A
teIepheIyekát|ageredmé nyeit
összehason|í tva
ugyanolyan helyet foglalunk el, mint a
matematika eseté ben. Továbbra is nagy
fordí tani a
diákok
figye|met ke||
mind
kompetenciájának
fej|esáé sé re
matematika,mind szövegé rté steré n. Hiszen
minden té ren egy kicsit gyengé bberedmé nyt
é rtÜnkel, mint amit az isko|ánktó|il|etve a
Ez nemcsaka matematikaé s
tanu|óktó|e|vártak.
a magyar szaktanárok fe|adata, hanem
va|amennyiko||é gáé .

A kompetenciamé ré sben
át|agona|u|teljesí tõ
osáá|yokra fej|esáé sitervetké szí tettünk,
BársonyIstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, me|yneklegfõbbelemevo|t,hogya he|yi
Szakközé pisko|aé sKo|lé gium
a
tantervbenkülön órakeretetbiztosí tottunk
kompetenciafej|esáé sre
é sez azita is í gyvan.
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Az eredmé nye
fe|dolgozásaközösen törté nik,
je|enté
st
é rtekez|eten
az országos
tantestü|eti
meg.
beszé |jük
Mindentanárfe|adata,hogytanóráiba
kompetenciaje||egû
rendszeresenbeé pí tsen
feladatsorokat.
Az e|mú |té vek kompetenciamé ré sei
a|apjána
rende|te
fenntartóinté zkedé si
terv e|ké szí té sé
t
e|, ami 2015-2016-os tané vre ké szÜ|t e|.
mind a
Matematikábó|
mind a szakgimnáziumi,
szakközé pisko|ás tanu|ók átlagos eredmé nyt
é rteke|,a szakközé pisko|aaz országosát|agná|
gyengé bben
te|jesí tett'
A szövegé rté mind
s
a ké t
ké pzé seseté bengyengé bb|ett az országos
át|agná|'
Minden é vben megvizsgá|juk'e|emezzÜk,é s
|evonjuka tanu|ságokat.

BedtíAlbertErdé szetiSzakgimnázium,
SzakkÖzé pisko|a
é sKol|é gium

É rte|mezzüké 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|tea fenntartó inté zkedé siterv
a|ka|mazunk'
az
ké szí té séÉt.vitöbbszöri mé ré st
kisebbjavu|ás.
eredmé ny
Az e|mú lt é vek tapaszta|atai a|apján a
kompetenciamé ré eredmé
s
nyeisajnos rom|i
tendenciátmutatnak'

BereczkiMáté É |e|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé piskolaé sSportisko|a

Fa. oktatási Hivata| á|ta| kÜ|dött mé ré si
álta| kije|Ö|t
eredmé nyeketaz inté zmé nyvezetó
ko||é ga
é rté ke|i
é shason|í tja
össze az e|ózóé vek
Ennek eredmé nyeit
egy é rté ke|õ
eredmé nyeive|.
é rtekez|etenmutatja be a neve|õtestü|etnek,
me|y a|apjánaz eredmé nyekjaví tásátcé |zóan
fej|esáé si javas|atokat fogalmazunk meg a
kÖvetkezõé vrevonatkozóan'
A szü|õket errõ| a szÜ|õi é rtekez|etekenis
tájé koáatjuk,de kÜ|ön tájé koáatót is kÜ|dünk
errõ| a szü|õknek me|ybene|mondjuk,hogy a
kapott né vkártyaalapján hol tud utánané znia
tanu|óeredmé nyeinek.
Az eredmé nyeka|apján az e|õzó é vben a
fenntartó inté zkedé si tervet ké szí ttetettaz
keze|é sé re.
inté zmé nnye|
a prob|é mák

FodorJózsef É |e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskola

Az országos Kompetenciamé réeredmé
s
nyeirõ|
iskolatí pusnak (kis
e|mondható az
szakkÖzé pisko|ák)meofe|e|õ át|aqot elé ri.
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Termé szetes
en az országosát|agtó|e|maradunk,
a nagy gimnáziumok
de abban be|efog|a|tatik
át|agais, akikke|nem tudjukfe|vennia versenyt.
Azonban a saját kategóriánkonbe|ü|az át|agnak
megfe|elõ a tanu|ók kompetenciája mind
matematikábó|, mind szövegé rté sbõ|. PE.
eredmé nyekstatisztikaié rte|embené vek óta
nem vá|toznak.A kis lé tszámmiatt a csa|ádi
hátté r mé ré semár nem objektí v' í gy erre
vonatkozóre|evánsadatotnem kapunk'Amí g(a
nagyobb|é tszámmiatt)vo|takadataink,addigazt
mutatták, hogy nagyon kedvezõt|en családi
hátté rje||emeztea tanu|ókat é s í gy é rtek e|
átlagos eredmé nyeket, azaz az isko|a
maoas vo|t'
..hozzáadott
é rté ke'
Szignifikánstendencianem mutathatóki.
é sezenbelÜ|amé ré si
Minda ké tisko|atí pusban
terÜ|etekenmegfe|e|nekaz eredmé nyek a
azonban
hason|ótí pusúisko|ákeredmé nyeinek,
t
talá|hatunk
az egyes é vekbenmindké irányban
pontszerû,nem tendenciózuskiugrásokat.
A szakközé piskolai ké pzé si tí pusban a
matematikai kompetencia teré n mutatkoz.ik
enyhe javu|ás, de ez nem szignifikáns' Más
terÜ|etekennem mutatható ki tendenciizus
vá|tozás.
A szakközé piskolaiké pzé sití pus eseté bena
vo|t
megá||apí tható
vizsgá|té vekmindegyiké ben
a CSH index. Ezzel szemben a szakiskolai
ké pzé seseté bencsak a |ege|sõvizsgá|té vben,
azaz2012-benvo|tre|evánsCSH index.Ennek
azóta fenná||óhiánya a szakisko|aitanu|óké s
va|ó
fontosságáról
ennek
Ga|ambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnázium szü|eik
mutatja'
Mive|
t
tájé koáatásánake|é gte|ensé gé
é sSzakközé pisko|a
tendenciózusa CSH index hiánya, inté zmé nyi
prob|é mára
uta|,ame|yetkeze|niszüksé ges.
mutatható
ki
szociokulturá|is
Nem
hatás. Az e|é rté s a CSH
hátránykompenzá|ó
index a|apján elvárható eredmé nyek nem
kÜlönböznek szigniÍ ikánsan.Kivé te|
ez a|õ| a
aho|a CSH
2012-esé vszakisko|aieredmé nyei,
index szerinti e|várt eredmé nyfiezké pest is
eredmé nye.
elmaradtaz isko|amé ré si
Pozití v kiugrás a szakközé pisko|aimé ré sek
közÜ| a 2o14-es é v matematikaieredmé nyei,
amely nem csak a CSH szerinti e|várt
eredmé nytõ|,de a korábban ré sz|etezettek
szerint minden viszonyí tásicsoporthozmé rten
kiugróak'Az iskola fej|esáó hatása a vizsgá|t
é vek közü| csak a szakközé pisko|aiké pzé si
tí ous eseté bené s csak 3 é vben.2o12.ben'
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Ezekbenaz
201S-bené s 2016.banmé rhetõek.
é vekbenaz e|é rteredmé nyekmindké tmé ré si
teruleten megfe|e|neka korábbi eredmé nyek
a|apján regressziós görbe á|ta| e|várt
eredmé nyeknek.
Ez a|apjánaz isko|afejlesztõ
hatásaát|agos.Az a|apszintete| nem é rõkcsak
je|ennekmeg' A
a szakisko|ai
ké pzé si
tí pusban
mé ré sse|
vizsgált é vek során minden
rende|kezõ é vben - matematikábó|é s egy
je|entkezett
a|ka|ommal(2o14.) szÖvegé rté sbõ|
mé ré si eredmé ny ebben a kategóriában
.Arányuka mé ré sbenré sztvevõk|é tszámához
viszonyí tvaa|acsony. A |egmagasabbarány
2016-ban mutatkozott,aho| 9% é rt e| i|yen
alacsony eredmé nyt.A mé ré sieredmé nyek
egyé bké nt
normá|e|osz|ású ak,
egy-egy kiugró
maoaseredmé nnve|.
Az isko|a tanu|ói összeté te|é neka vá|tozása
is
sajnos az isko|akompetenciaeredmé nyeiben
megmutatkozik.A tendencia mindké tvizsgá|t
terü|eten csökkenõ.
Ezen
eredmé nyek
megbeszé |é sre
kerü|nek, munkaközössé gi é s
neve|õtestÜ|eti
szintenis.

Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé pisko|a

A mé ré sieredmé nyekfe|do|gozásátkü|ön team
vé gziegy vezetõve|.
A fej|esáé sijavas|atokaz eredmé nyekjaví tása
munkaközössé giszintekentÖrté nnek
é rdeké ben
kido|gozásra.
Nem kel|ettmé ginté zkedé sitervet
ké szí teni.

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

|nté zmé nyÜnkben
az
országos
kompetenciamé réeredmé
s
nyeié vek óta e|é g
közepes
stabi| szintet mutatnak. A
szakkÖzé pisko|ákközött a fe|sõ harmadban
he|yezkedünke|, szignifikánse|té ré nincs
s
sem
között, sem az e|várt
az egyes é vekeredmé nyei
eredmé nyekhez ké pest. Sajnos kieme|kedõ
te|jesí tmé nyt
nyÚjtótanu|ónká|ta|ábannincs,de
a minimumszinta|attte|jesí tõdiákok száma is
alacsony.
A neve|õtestÜ|eti
é rtekez|etek
során ismertetjük
a
mé ré si eredmé nyeket (igazgatihe|yettes)'
mé ré si ké pzettsé gge|rende|kezõ ko||é gánk
nincs' Kieme|tcé |unka tanu|ókszövegé rté sié s
matematikai kompetenciáját minden tárgy
taní tása során fej|esáeni már ki|encedik é v
va|i
e|ejé tó|kezdve. A kompetenciamé ré sre
fe|ké szÜlé s során
a
fe|adattí pusok
meqismerteté se,
a qvakor|ásis e|enqedhetet|en
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ahhoz, hogy tanulóinksikeresenvegyé kezt az
akadá|ytis' A tizedikesekeseté benrendszeresen
a
si
használunk kompetenciamé ré feIadatokat
a gyakor|áshoz'a
korábbi é vekfe|adat|apjaibó|
közös javí tás,a kritikuspontok megbeszé |é se
|
hozzájáru|nakahhoz, hogy a mé ré snékomolyan
vegyé ka fe|adatokmegoldását.
A jövóre vonatkozóan cé lunk,hogy a né hány
speciá|isfigye|metkapjon,a
a|u|teljesÍ tanu|ó
tó
szaktanárok megismerjé k a nehé zsé gekkeI
kerü|jenek
nevesí té sre
kuzdõ diák eredmé nyeit,
a legkritikusabb adatok, hogy sikeresen
az é rettsé giig.
e|juthassanak
eddignem ke||ettké szí tenÜnk.
Inté zkedé tervet
si
Minden é vben megvizsgá|juk'e|emezzük, é s
|evonjuka tanu|ságokat'

i
Kocsis P á| Mezõgazdasági é sKörnyezetvé de|m
Szüksé g eseté n
É rte|mezzüké s é rté ke|juk.
Szakgimnáziumé sSzakkÖzé pisko|a
inté zkedé si tervet ké szí tünk, Í e|zárkóAatõ
fogla|kozásokat
tartunk.
Tanu|óink az országos kompetenciamé ré sen
rendszerint az országos át|ag környé ké n
mind a
mind o|vasás-szövegé rté s,
te|jesí tenek
matematikaikompetenciák terÜ|eté n'Nagyon
LipthayBé |aMezõgazdaságié sÉ |e|miszeripari
minimá|is ingadozás mutatható ki az egyes
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium
terÜ|eteken.
Az isko|avezeté sminden é vben áttekinti az
é rté ke|õ
é serró|a nevelótestü|etet
eredmé nyeket
táié koztatia.
é rtekez|eten
Tanu|óink az országos kompetenciamé ré sen
rendszerintaz országos át|ag a|attte|jesí tenek
mind a matematikai
mind o|vasás.szövegé rté s'
kompetenciák területé n. Nagyon minimá|is
ingadozásmutathatóki az egyes terÜleteken.
Az isko|avezeté sminden é vben áttekinti az
é rté kelõ
eredmé nyeket
é serrõ|a neve|õtestü|etet
tájé koáatja.
é rtekez|eten
Agrár.szakké pzó
FM Ke|et-magyarországi
e|ejé n
megbeszé lik
A szaktanároka 10.é vfo|yam
Központ, MezõgazdaságiSzakgimnázium,
a tanu|ókka| a fe|ké szü|é shezszüksé ges
Szakközé pisko|aé s Kol|é gium
tájé koztatjáka diákokat a
munkafo|yamatokat,
mé ré s szüksé gessé gé rõ|,fontosságáró|. A
i||etvea
a mego|dásokat,
mé ré után
s
átbeszé |jük
is.
kié rté ke|é
után
s az e|é rteredmé nyeket
A mé ré s eredmé nye a|apján a szakmai
fõigazgató-heIyettesinté zkedé sitervet ké szí t,
melybenaz e|õzõ három é vtendenciáittekintjÜk
át. A 2016. é vieredmé nyeka|apjánSzentes é s
fenntartói
vonatkozásában
Pé tervására
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inté zkedé si terv ké szü|t. A 2017. é vi
eredmé nyekben
nincsje|entósjavu|ás.
A
kompetenciák fej|esáé se va|amennyi
szaktanárfe|adata.Mindentantárgy|ehetõsé get
ad arra, hogy olyanfeladatokatadjunk,amely a
helyesí rást, a szövegé rté st é s a |ogikus
gondo|kodást
fej|esái.
A kompetenciamé réeredmé
s
nyeitöbb okbó| is
sokszor torzké petmutatnak.Meg ke||jegyezni'
hogy a 9. é vfo|yamelejé nnem törté nikkÜ|sõ,
standardizá|tbemeneti mé ré s,a ,|0. é vfo|yam
vé gi eredmé nyek nem hozzáadott é rté ket
mutatnak'A tanu|óksajnos ezeket a mé ré seket
nem veszik komo|yan:tú |hosszú a fe|adat|ap'
nincs e|egendõ kitartásuk' a hátté rké rdõÍ vek
eredmé nvei
sem

1.9.Vizsgaeredmé nyek
ragrnrczmeny
megnevezé se
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2

29

27

$ Ker
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(fó)

(fö)

Bársony István
Mezógazdasági
szakgimnázium,
szakközé oisko|aé s

Szint

ov

63

n.a-

42

42

5
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jerenrK
ezetl
(fõ)

Ko||é oirlm

Bedõ A|bertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé oisko|aé s
Kn||Ánittm

EereczKtMate
É |é |miszeÍ iDari
és
Mezõgazdasági
Szakgimnálum,
Szakközé oisko|aé s
Smrliskola
Fodor József E|e|miszerioari
Szakgimnááum é s
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54

2

Szakkõzé niskn|a

szÉ crrrnvr$

54

$ul*exEtrY*
*

Ga|ambJózsef
Mezó9azdasági
Szakgimnálumé s

G INO P-6.2.3 -17-2017-00022

41

37

4

68

6'r

7

60

71

49

44

5

s7ákk^7áhicknlá

uregus Mare
Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s

52

40

do

40

40

0

?2

58

42

16

47

43

4

u

34

0

63

55

I

ro

7

RO

85

4

s7akkö7é biskr|á

Kiss Ferenc Erdé szeti
szakgimnázium
Kocsis Pá| Mezõgazdasági
é sKömyezetvé de|mi
Szakgimnálumé s
s7ákkö7é nisko|á
LipthayBé |a
Mezõgazdasági é s
Ele|miszeÍ ioari
s2akgimnázium,
szakközé oiskolaé s
Kol|é oirrm
FM Ke|et-magyarországi
Agrár.szakké pzõKozpont,
Mezõgazdasági
Szakgimnááum,
szakközé oisko|aé s
Ko||é gium

KiskunÍ é |egyházi
Mezõgazdasági é s
Elelmiszerioari
Szakgimnáium'
Szakközé oisko|aé s

't8

't8

28

27

67

n.a

n.a.

't01

72

29

21

19

10

10

0

32

28

4

61

4'.1

20

22

21

1

20

14

54

54

0

74

70

4

'106

82

69

62

7

0

I

24

Kn||é airrm

Taginté zmé ny
me9nevezé se

Bársony|stván
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé oiskoIa
é s Ko||é qium
Bedõ A|bertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a
é s Ko||é qium
BereczkiMáté E|eImiszeripari
é s Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a
és
Soortiskola
FodorJózsef E|eImiszeripari
Szakgimnáziumé s

Szint vizsga

Erettsé givizsga

Szakmai vizsga

sikertelen (%)

sikertelen (%)

sikertelen (%)

17, 64

8, 69

6,06

nincsadat

0

0

5,68

15,2

7, 89

n

3,57

6,89

Szakközé nisko|a
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10,2

9,75

3,94

10,29

23

1, 66

0

8,33

27,58

8, 51

0

0

12,6

.l Á7

7,52

4,49

n. a.

28,71

9,52

0

12,5

32,78

4,54

30

0

5, 4

22.64

Szakközé niskoIa

Gregus Máté Mezõgazdasági
Szakgimnáziumé s
Szakközé nisko|a

Kiss FerencErdé szeti
Szakoimnázium
Kocsis Pá| Mezõgazdaságié s
Környezetvé deImi
Szakgimnáziumé s
Szakközé oiskoIa
LipthayBé |aMezõgazdasági
é s É bImIszeripari
Szakgimnázium'
Szakközé piskoIa
é s Ko||é oium
FM Ke|et-magyarországi
Agrár-szakké pzõ
Központ,
Mezögazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé s KoIlé gium

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

10,14

Taginté zmé ny
neve

Az e|mé |etetoktató é s a gyakor|atotoktató
van szÜksé g,
tanárokszoros együttmûködé sé re
hogy párhuzamosanfej|õdjenekaz e|mé |etben
megtanu|tak a gyakor|ati sí kon is. A
munkakozössé gvezetõk napi szintû szakmai
a
Van
szüksé g
kommunikációjára
gyakor|óhe|yekke| é s tanüzemekke|. A
következetesosáá|yfõnöki munkaa hiánpások
követé sé ve|, javí thatja az
nyomon
Kiskunfé |egyh
ázi Mezõgazdaságié sÉ |e|miszeripari
eredmé
nyessé
get.(Erre je|en|eg nincsen
Szakgimnázium,Szakközé piskolaé sKo||é gium
szüksé g.)
Három egymást követõ e|é gte|eneseté n a
ré szesí ti
szaktanárszaktanárifigye|meáeté sben
a tanulót. Pe. á|ta|ános igazgató he|yettes
számára minden szaktanár minden hónapban
jelenté st
ké szí t,
ame|ybenné vszerintem|í timeg
azokat a tanu|ókat, akiknek tanu|mányi
eredmé nye zuhanó tendenciát mutat. Pc.
ioazoató he|vettesfe|hí viaezen tanu|ókra az
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osáá|yfónök
Í igyelmé t' aki
szemé |yes
hí vja a szÜ|õt. A bukássa|
elbeszé |geté sre
veszé |yeztetettvé gzõs tanu|ók eseté ben az
igazgatóhe|yettes,mqd azigazgatõ beszé |gete|
a tanu|óva|é sa szu|õve|.
A tava|yi é vhez hason|óan az idé n is
megszervezé srekerü| az agrárkamara álta| a
három é ves szakké pzé sbenré szt vevõ 9.
é vfo|yamos diákoknak a szintvizsga. A
szintvizsgára 69 fõ je|entkezettpé k, hú sipari
termé kgyártó,gazda é s |ovász szakmákban.
Számukra2017.február1' é s 2017' ápri|is30.
közÖtt
kerü|nek megszervezé sre, é s
|ebonyo|í tásra a
szintvizsgák. Sikeres
szintvizsgáttett 62 fõ' idóközben 4 fõ tanu|ói
jogviszonya megszûnt az iskolában é s 3 fõ
igazo|ható ok né |kÜ| nem je|ent meg a
szintvizsgán'

A szintvizsgáraje|entkezett
tanu|óinkszáma 33
fõ vo|t, vé gü| közÜ|Ük 31-en tettek sikeres
szintvizsgát,mive|kettenidõközben e|hagytákaz
isko|át.
Mive| a szintvizsgára való ké szü|é shez
e|é rhetõeknyi|vánosgyakor|ófe|adatsorok,a
szaktanárok nagy figye|met fordí tanakezek
elsajátí tására.
begyakorlására'ké szsé gszintiÍ
A kompetenciafejlesáé srekÜ|ön tantervben
szerep|õ órakeret ad |ehetõsé get,eme||ett
rendszeres fe|zárkóAatás
zaj|ik annak
é rdeké ben,hogy csökkenjen a bukások é s a
minimumszinta|attite|jesí té sek
száma' Ez nagy
Bársony IstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium'
segí tsé gazoknak, akik szociális hátterükmiatt
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
nem tudnak |é pé sttartani társaikka|é s más
lehetõsé güknincsa fej|õdé sre.
Nagyon fontos törekvé se az isko|ának' hogy
monitorozzaa diákoktudásszintjé mé
t, ga tané v
megkezdé sekor. Az e|ké szí tettfe|mé ré sek
a|apjántudatosana|akí thatóakki az osáá|yok
tanmenetei, ehhez mé rten tud beé pí teni
tanóráiba minden pedagigus kompetencia
je||egû feladatokat, segí tve ezze| a diákok
ké szsé geinek
fej|ódé sé t.
Az osáá|yfõnökök é s a ko||é giumineve|õk
kieme|tfe|adataiközé tartozik,hogycé |irányosan
seqí tsé k a tanulók szemé |visé ofei|õdé sé t'
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kia|akí tsákbennÜk a tanu|ás iránti megfe|e|<í
nevelõk nagy mé rté kben
attitûdöt.A ko||é giumi
hozzájáruIhatnak ahhoz, hogy tanu|óinknak
|egyen ré szÜk' hiszen az õ
sikeré |mé nyben
haté konyabb
tanu|ási
segí tsé gükke|
módszereket sajátí thatnake| é s az irányí tott
errõ|
tanu|ás meghozza a várt eredmé nyeket,
többször kapunkvisszaje|zé st.
Mive|egyre nagyobbaránybanvannakje|enaz
SN|-stanu|ók,az ó fej|esáé sükkieme|tfigye|met
fej|esáó órák
igé nye|.A kis csoport|é tszámú
|átogatói mind saját fej|esáé si terwe|
rende|keznek a szüksé ges tantárgyakbó|,
fejlesáõ pedagógusokegyé nreszabottantudnak
foglalkoznia tanu|ókka|.
Több diákná|prob|é mát
je|entett,hogy nem |átogattákrendszeresena
fej|esáõ fog|a|kozásokatí gy tÖbbször szÜksé g
voltaz osáá|yfõnökök é sa szlt|õkbevonására.
Nagy szerepet kap a tanu|ók differenciá|t
oktatása is, amit minden pedagógus kieme|ten
fontosnak tart, ez kiderül a ké rdõí ves
fe|mé ré sbõ|,
viszontsokané rzikÚgy' hogyehhez
nem biáosí tottaka fe|té te|ek
é skevé srá azidõ.
A tanóraié stanóránkí vÜ|i
kompetenciafej|esáé s
ku|csfontosságú , hiszen
sokszor
az
hiánya vezet a tanulósorozatos
alapké szsé gek
gáton ke||
kudarcé |mé nyeihez'Ezen a
e|sõsorban átsegí tenÜnk'hogy ta|á|kozzon az
ismeretszerzé sörömé ve|,a sikeré |m
é nnye|,
ami
a megszerzetttudásanyaghoztársu|.
Minden vizsgaeredmé ny je|zé sé rté kû'az
iránytmutatnaka pedagógusoknak,
eredmé nyek
hogy me|yterÜ|etszoru|naktovábbifej|esáé sre

Bedö A|bertErdé szetiSzakgimnázium'
é s KoIlé gium
Szakközé piskoIa

Gyakor|ás.Motivá|ás.Sikeresszintvizsgáttett
a
s,lzárkóáatás; gyakoro|tatás,
37 fõ. |smé t|é fö
módszerek.
|eginkábba|ka|mazott
lsko|ánkban38 fõ jelentkezettszintvizsgára.35
fõ sikeres vizsgát tett' 3 fó sikerte|envizsgát tett.

BereczkiMáté É |e|miszeripari
é s Mezõgazdasági
Szakgimnázium,Szakközé piskoIa
é sSportiskoIa

A 9. é vfo|yamos
tanu|óknaké spedagógusaiknak
a szintvizsga egyfajtavisszaje|zé sa je|en|egi
tudásukról,az eddig e|é rteredmé nyrõl.Mive|a
szintvizsga fe|adatok nyi|vánosak' ezé rt a
szakoktatókü|onfigye|metfordí tanakaz abban
szerep|õmunkafo|yamatok
e|sajátí tására.
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Erettsé givizsgára 88 fõ je|entkezett,ebbõ|
sikeres vizsgát tett83 fõ. Szakmai vizsgára 46 fõ
je|entkezett,
ebbtí sikeres
|
vizsgáttett39 fõ.
A
bukások
számának
csökkenté sé re
korrepetá|ásokat szervezünk, a tanórákon
igyekszünkdifferenciá|tan
taní tanií gysegÍ tvea
|emaradókat,va|aminta veszé |yeáetettanulók
kezdemé nyezÜnk,
szü|eive| kapcsoIatfelvé te|t
hogy közös
mego|dásokat keressünk a
prob|é mákra.
A
tanulmányaikban |emaradó diákok
Í e|zárkóztatását nagyon fontosnak tartjuk'
kieme|t gondot fordí tunka sajátos neve|é si
igé nyû' 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 fejIesáõpedagógusok
vannak a segí tsé günkre.
A tanu|ásifo|yamatba
motivációs té nyezõketé pí tünkbe, amelyek a
tanu|ószámára a tanu|ástfontostevé kenysé ggé
teszi.A tanu|ássorán Ösáönzõ erõ, ha a tanu|ót
sikeré |mé ny
é ri,kia|aku|bennÜka tudásvágy,az
ismeretek
új
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|gozhatnaké s sikereketé rhetnek
el.

FodorJózsef É |e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskoIa

A szintvizsgák eredmé nyei minden é vben
kivá|óak' csak 1-,| olyan tanu|ó Van, akik
va|ami|yen
speciá|isprob|é ma
miattnem tudják
te|jesí teni
a kÖvetelmé nyeket.
A szakmai vizsgákon át|agosante|jesí tenek
a
tanu|ók. Ezen be|ü| az í rásbe|ieredmé nyek
gyengé bben sikerÜ|nek, itt bukások is
jó| szoktak
A szakmai gyakor|atok
e|ófordu|nak.
sikerü|ni,gyakrandicsé retet
is kapnaka tanu|ók.
Az é rettsé gi
eredmé nyeká|ta|ábangyengé k,a
tanu|ókcsak a bukás e|kerü|é sétûzik
t ki cé |ul.
Ennek e||ené re minden é vben van 1-2
kieme|kedõte|jesí tmé nyÛ
tanu|ónk.Az é rettsé gi
megszerzé sé ve|
a tanu|ókdÖntõré szé nek,,csak''
egy ú jabb vé gzettsé gmegszezé 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 szbenpediga fe|sõoktatásban.
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Eredmé nyesen
é rettsé gizõk száma:53
Eredmé nyte|enü|
száma:5
é rettsé gizõk

Ga|ambJózsef Mezögazdasági Szakgimnáziumé s
Szakközé piskoIa

Eredmé nyesszakmaivizsgáttevõk száma:47
Eredmé nyte|en
szakmaivizsgáttevók száma:8
Nem vo|tmé gszintvizsgaszervezve'

Gregus MáÍ éMezõgazdaságiSzakgimnáziumé s
Szakközé piskoIa

A
bukások e|kerÜ|é se é rdeké ben az
osáá|yteremi munkán tú |, a fé |é vie|é gte|en
osáá|yzatot kapó tanu|ókra a szaktanárok
kieme|t figye|met fordí tanak, tanu|ási
motiváciijukaterõsí tik.
A fo|yamtok kido|gozását munkaközössé gek
vé gzik,az osztá|l1Í õnökökbevonásáva|.
lnté zmé nyünkben
nincs szintvizsga.
Az é rettsé givizsgát é s a szakmai ké pesí tõ
vizsgát90%fe|ettiaránybansikeresente|jesí tik
a
vizsgáraje|entkezõk.A 2016117-estané vvé gé n
az é rettsé givizsgára bocsátott tanu|ók (60 fõ)
közü| csak egy diák nem szerzett é rettsé gi
bizonyí tványt,egy tantárgy miatt. A ké pesí tõ
vo|t'
vizsga 100%-oseredmé nyessé gû

Kiss FerencErdé szetiSzakgimnázium

A fé |é vi bukások száma mindig sokka|
- tanu|ónem
magasabb,mint az é vvé gieké Sok
veszi komo|yana feladatokataz elsõ fé |é vben,
és
csak akkor kapcso|nakrá, amikor az é v vé gi
bukás fenyeget. A
tanu|ási motiváció
hiányosságai talán itt ragadhatiak meg
Ieginkább.
A fé |é vieredmé ny után a szÜlõve| való
kapcso|atfe|vé te|,
a tanu|óvalvató e|beszé |geté s
(cé |ok'prob|é mák,eszközök, segí tsé gnyú jtási
|ehetõsé gek) után minden tanár javí tási
biztosí t.
A
cé |zott
|ehetõsé get
tanu|ásmódszertanisegí tsé g,a differenciá|ásra
va|ótörekvé sis hozzásegí ta sikerhez.A kisebb
a fokozatosság
anyagré szbõ|
va|ószámonké ré s,
is támogatja a kevé sbé sikeres tanu|ók
elõreha|adását. A pozití v megerõsí té sse|,
buzdí tássa|olyan motivációseróket
dicsé rette|,
a
mozgósí thatunk,ame|yek e|engedhetet|enek
fej|õdé shez.

Kocsis Pá| Mezõgazdaságié s Környezetvé de|mi
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a

A 2017. é v május - jú niusivizsgaidõszakában
három szakmacsoport,öt szakké pesí té sé ben
vizsqát.
A
szakmai
szerveztünk
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ví zgazdálkodás
Környezetvé de|em
mé g
a komplexvizsgame||ett
szakmacsoportban
is
egy modu|osvizsga |ebonyolí tására
uto|sóké nt
sor kerÜ|t a Termé szeté s környezetvé de|mi
Mezõgazdaság
technikus osáá|yban. A
szakmacsoporton be|Ü| komp|ex vizsgákat
|e,mindké té rintett
szakké pesí té s
bonyo|í tottunk
eseté ben e|õször. A gazda szakké pesí té s
eseté ben a vizsgára bocsátás e|ófe|té te|ea
jogosí tvány megszerzé se, ami sajnos több
tanu|ónak nem sikerült határidõre. ^z
é |e|miszeripari szakmunkás szakké pesí té s
vizsgáját az egyik kÜ|sõ gyakor|ó he|yen
szerveztükmeg.
Az é rettsé givizsga tantárgyi eredmé nyeinek
átlaga 3'63 amitó| az egyes tantárgyak
át|ageredmé nyei nem té rtek e| je|entõs
lehetÜnk
mé rté kben.
tsszesé gé bene|é gedettek
fó|egha figyelembevesszlik az
az eredmé nnye|,
é rintett vé gzõs osáá|y tanu|óinak fé |é vi
eredmé nveit.
A szintvizsgáraa 9. é vfolyammásodikfé |é vé ben
kerü| sor' |lyenkora szakmai oktatást vé gzó
tanárokkapnakké petaz e|sö né hányhónapban
e|é rteredmé nyekró|'A szintvizsgán diákjaink
mindig eredmé nyesenszerepelnek' A kiadott
LipthayBé |aMezõgazdaságié s É |ehiszeripari
Szakgimnázium,Szakközé piskoIa
é s Ko||é gium
fe|adatsoroka|apján a tanu|ókat a szakmai
e|mé |etié s gyakor|atiórákon, az isko|a saját
ké szí tjük
fe|a fe|adatokra.
tanmûhelyeiben
Szintvizsgáraje|entkezett
tanu|ókszáma 63
Sikeresszintvizsqáttetttanu|ókszáma 55
másodikfé |é vé ben
A szintvizsqára a 9. é vfo|yam
kerÜ| sor' l|yenkora szakmai oktatást vé gzõ
tanárokkapnakké petaz e|só né hányhónapban
A szintvizsgán diákjaink
e|é rteredmé nyekró|.
mindig eredmé nyesenszerepe1nek.A kiadott
fe|adatsoroka|apján a tanulikat a szakmai
e|mé |etié s gyakor|atiTrákon, az isko|a saját
tanmûhe|yeibenké szí tjükfel a fe|adatokra'
Pé tervásárána pé ktanu|Tka HES! e|kÜ|öní tett
FM Ke|et-magyarországi
Agrár-szakké pzõKözpont,
gyakoro|nak.Vannak azonban
tanmú
he|yé ben
MezógazdaságiSzakgimnázium'Szakközé pisko|a
és
olyan tanu|ók, akik igazo|at|anhiányzás miatt
Kol|é gium
nem bocsáthatókszintvizsgára'Je||emzóenezek
g |kü|
a diákok|eis morzso|ódnak,
é své gzeftsé né
hagyjáke| az isko|át.
Rengeteg gyakor|ássaIigyeksziil..:k
a tanu|ók
eredmé nyeinjavÍ tani.Ezt az i*k*|ábanke|l
megtenni.rnert a házi í eladatnern hoz sikert.
hiszen otthan egyá|ta|ánneff ianu|nak á
gyerekek.A ko|lé giumi
fogIak*zásokis arról
szó|nak leqinkább,hoqV SeqÍ tse*eka bent
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}ak*knak t*n*lni. *rú *rr:*r
*1ii**zÍ *kd*!.
s*,s'.*';;''
telzelEeté ssei a s:l.tÍ *iháttÉ rhi;iny#?'ga*?i,.
:g;;*k*:*r:*li
* i:*ii*gxkp*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*tt*r1**k, *3y**i
b**:*16*i***kk*i

!gy*ks:xi:k

seg!t**i

i*fiiii*i*kn*is,
cí **s*kki*gxá*aié kllk
rt*nh*|*
be'
rm*rt "* rtt:rr iT'a{*rj}-48'
*x isic*l*'}*ií ninu*
l"
*u*;rj*taihazaí *}*.* k*ilé gix*ris:*báli,*k*t
**r}igr:er'ttuí jj*k*ik}sselnt.iEy a; te*Í :as*n:
*ii:*iy*:estk*:rjilrr*k.
.Ha
i*h*t.1*gy k*:l*g:i,;r":"*
inegiskrirnek,*kk*ri-2ri*tig.*s*i!**i lr*n**ig
bí riáha ?+t*iis*g*i.
A szlntvizsgárafelké szí té as szakmai tanár*k
osszehangoltmunkájánakaz ercdmé ny*,akik
igé ny sz*rint í e|zárk*zta|ó é s fejl**zt*
fog|akozás*katis tart*nak a sik*res vi:sga
é rdeké ben. Ennek k*sz*nhetoen mlnden
jeIentkezõsikeresvizsgátt*tt.
P*dagigusaink í ejleszti é s í elzárkóztati
fog|*kozás*kattartanak a fé |ávi eredmé nyek
javí tására'
a bukásokmegakadá|y*zására.
A fé |é vi
bukások száma je||emzõenvalamennyi
jóva| magasabb az é v
taginté zmé nyÜnkben
vé giné |.
Minden isko|ánkkieme|tfigye|metfordí t
arra, hogy diákjai eredmé nyesen
fejezzé kbe a
tané vet.A tanulási kudarcnak kitett tanu|ók
számát igyekszünkcsökkenteni.Fo|yamatosaka
korrepetá|ások, a ré szfog|aIkozásÚfejIesáõ
pedagógusok rendszeresen fog|aIkoznak a
fej|esáé sre szoru|ó gyerekekke|' Kü|ön
konzultációkatbiztosí tunk
a té mazáródo|gozatok
e|õtt.Lehetõsé gvan javí tódo|gozatokí rásárais'
A tanórákon rendszeres az |KT eszközök
haszná|ata,
hozzásegí thet
ami
az
eredmé nyessé gé hez.A
tanu|ói figye|em
fenntartása é rdeké bentanáraink vá|tozatos
feladatokat terveznek
a
tananyagok
átí ttatásaé rdeké ben'
í .í 0.Gyakor|atioktatás
Taginté zmé ny
neve
Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo|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 té s
pót|ását. A modern techno|ógiaikihí vásoknak
meqfe|e|õen szüksé q |enne a qé ppark. a

"t:'if"1*i:*ffi

L1

62

gxÉ *mnNvr
s

G INO P-6.2.3 -17-2017-00022
hogy a tanu|ók a
|aboreszközök beszerzé sé re,
SZVK-ban e|õí rt minden vizsgatevé kenysé gre
fe|ké szÜlhessenek. pz
eredmé nyesen
osáá|yfõnökök kovetik a tanu|ók eredmé nyeit'
havonké nt
e||enõzika tanuImányifej|õdé st.
A hiányzások követé se napi szinten törté nik,a
szakmai ké pzõhe|yenaz oktatásé rt fe|e|õs
munkatárs napi szinten á|l te|efonos, i||.
szemé |yes kapcso|atban a szakmai igazgatõ
he|yettesse|,
a munkaközössé gvezetóve|é s az
osáá|yfõnökökkel.
A munkaközössé gvezetõ mind a tanmeneteket,
fo|yamatosan
mind a vizsgakovete|mé nyeket
egyezteti a ké pzõhe||ye|. Avizsgaté te|ek
összeá||í tásatöbbszörös, közös egyezteté sse|
tÖrté nik.
A gyakor|atiké pzé she|yé retöbb mint egy órát
utazódiákok arányanu||a.Nincseni|yendiák.
A gyakorlati ké pzé sse| kapcso|atos tárgyi
feIté teIek:
az oktatott szakmához szüksé ges eszkÖzök
is
rende|kezé sre á||nak, az
osZTV
hogyaz á|lapotkie|é gí országos
tõ
bebizonyí totta,
szinten is, viszont a |abor fe|szere|tsé gé nek
korszerûsí té se,bõví té se szÜksé ges. A bo|t
je|en|eg is
megnyitása nagy e|õre|é pé.vo|t,
s
üzeme|. Akciókka| próbá|juk fe|pezsdí tenia
forgalmat, i||etve egy k|í ma beszere|é se
e|engedhetet|envo|t. A tangazdaságban a
Hangya projekt kapcsán TAMoP-os pá|yázat
kereté bena ké t fó|iasátrat megvásáro|tuk.A
baromfi ólat kis vá|toztatássa| manga|ica
fiaÁatóvá alakí tottukát. A mintabo|tbankeresett
manga|ica hÚsbó| ké szÜ|t
termé k a
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
fe|adatvo|t,amit az idei Lovász
e|engedhetet|en
oSZTV-re sikerültfe|úí jtani.

A tanmûhe|y fe|szere|tsé ge e|õí rásoknak
|egutóbb2013-banvo|t|ehetõsé günk
megfe|e|õ,
BársonyIstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, fej|esáé seket vé grehajtani ,,Decentra|izált
pá|yázatok,,keretein
be|ü|.A 15 mFt kü|önbözõ
Szakközé pisko|aé s Ko||é gium
között,
aránybankerÜlte|osáásra a ké pzé seink
a tanmûhe|vfei|esáé sé reköze| 5 mFt iutott'
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aminek nagy ré szé t ana|itikai mûszerek
k.
beszerzé sé refordí tottu
pa SZVK-ban foglalt gyakorlati feladatok
megtaní tásáhozaz isko|atanmûhe|yemegfele|õ
fe|szere|tsé gge|
a mai
bí r,viszontnem tart|é pé st
moderngé pekkel,eszközökke|' Ebbõ| kifo|yó|ag
elengedhetetlennek tartjuk
az
iskola
tanmûhe|yé nek
fej|esáé sé t.
Pá|yavá|asztáskora szÜ|õk is aggá|yosnak
tartják'hogy az isko|anem rende|kezika kornak
gé pekke|'hiszen felmerÜ|
megfe|e|tí modern
,
bennÜk a ké rdé s,hogy a szakmát megszezõ
gyerekÜk hogyan fog bo|dogu|ni a mai
eszközökke|, ha addig azoknak csak 40é we|
ezelõtti tí pusaiva| ta|á|kozott. Hiányo|ják a
napraké sz,haszná|hatótudást'
Az SZVK-ban e|õí rt kÖtelezõ eszköz1egyzé k
modern
indokolt
a
szakké pzé s
megvalósí tásában'
Az ösáöndí jakró| vezetett adatókbó| 201712018as tané vreké szÜltekösszegzé sek.Nem minden
osáá|yná| figye|hetõmeg a pé nzbe|ijuttatás
ösáönzõ hatása.A 9. osáá|ybancsak az é vvé gi
eredmé nyek
a|apján
majd
tudunk
követkeáeté seket|evonni,mive|õk egysé gesen
'l0 000Ftot kaptaka kezdó é vfolyamon'bár az
í gy is látható' hogy aki fe|mé rté
az ebben rej|õ
anyagi lehetósé getaz é | is ve|e é s igyekszik
miné | jobb át|agot e|é rni, hiányzásait
visszaszorí tani.

Bedó A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Ko|lé gium

jó. Az iskolai
Az iskolaitanmûhe|yfe|szere|tsé ge
fe|szere|tsé ge folyamatosan
tanmûhe|y
fejlesáendõ. A gyakor|atiké pzé scsak egy
szakké pesí téeseté
s
benfo|yikkihe|yezve.Az õ
utazásukis csak 10-15perc'
lsko|ai tanmÜhe|yeinkfe|szere|tsé gesajnos
hiányos, elavu|t, az eszkÓzök, berendezé sek
cseré reszoru|nak.

BereczkiMáté É |e|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

|gen, nagy szüksé günk |enne ú j' korszerû
gé pekre,eszkozökre, berendezé sekre
(erõgé p,
munkagé p, termesztõ berendezé s, ké zi
szerszámok, eszközök) szakmáink tanmûhe|yi
oktatásához, a gyakor|ati vizsgára va|ó
Í e|ké szí té shez!
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Mivel a szakgimnáziumiosztá|yoktanulóicsak a
nyári szakmai gyakor|atukat vé gzik kÜlsõ
gyakor|ati he|yen é s a szakközé pisko|ás
tanulókat is csak ré szben fogadják a
vá||a|kozásoktané vigyakor|atra,ezé rta benti
gyakor|atioktatásukhoznagyonfontos |enneÚj
berendezé sekkel fe|szere|ni
eszközökke|,
A szakmai vizsgák gyakorlati
tanmûhe|yeinket.
törté nik,
vizsgaré szeis az iskolaitanmûhe|yben
ezé rt nagyon is indoko|t az Szakmai é s
Vizsgakövete|mé nyekben elõí rt eszközök
meg|é te
az iskolaioktatásban.
Ú1é skorszerûeszközök beszerzé see|õsegí tené
va|ó
eredmé nyes
tangazdaságban
a
gazdá|kodást is! Mive| nem rende|kezünka
szántófö|di mÛvelé shez többfé |e eszkozze|
(vetõgé p'kombájn, megfeIelõszá||í tóeszköz),
bé rmunkában
ezé rtezeketa munkafo|yamatokat
ami nagy kiadásokat
tudjuk csak e|vé geztetni,
jeIentgazdá|kodásunkban.
a
A megfe|e|õ
eszköze||átottságe|engedhetetlen
minõsé gi é s 21. századi ké pzé shez,ame|y
je|entõsen segí tené a
|emorzso|ódás
csÖkkenté séis.t
A szakmai ké pzõhe|yekke|
a gyakor|atioktatásvezetõ, a szaktanároké s az osztá|yfõnökök is
kapcso|atban ál|nak. Havi -szinten törté nik
fo|yómunkáró|.
egyezteté as ké pzõhelyeken
A szakmai gyakor|atihe|yekena tanu|ófe|adata
az é |etszerûszakmai munka e|sajátí tása,ami
nem követi te|jes mé rté kben a tantervi
e|õí rásokat.Egyes gyakorlatihe|yek nagyobb,
mí g mások kisebb mé rté kbenkövetik a
kerettantervet. (Ez oktatási szempontbó|
termé szetesen prob|é ma.) Ezé rt nagyon
fontosnak tartjuk' hogy az Üzemi gyakor|atok
me||ett,benti tanmûhelyigyakor|atonis ré sá
vegyeneka fe|sõbbé vestanu|ókis, ami e|õsegí ti
a szakmai vizsgára va|ó egysé gesfe|ké szí té st,
ami a gyakor|óhe|yekszámára tú |nagy teher
lenne.
Diákjainktöbbnyire o|yangyakor|atiké pzõhe|yet
keresnek, me|y lakóhe|yükön, Vagy annak
köze|é ben ta|á|ható. Nem vé geztÜnk mé g
adatgyûjté st,
de va|ószí nû|egnem á||apí tható
meg összefüggé sa gyakor|atihely távo|ságaé s
a tanu|ókhiányzása,Iemozso|ódásakÖzött.
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FodorJózsef É |e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
SzakkÖzé piskola

A gyakor|ati
oktatásisko|ánkkieme|kedõ
terÜlete.
Ehhez ké tfe|té te|nek
ke||fo|yamatosanmagas
szí nvonalonte|jesü|nie:egyré szt a magasan
kva|ifi
ká|t humáneróforrásnakke||fo|yamatosan
rende|kezé sreá||nia, másré szt a technikai
fe|té te|eknek
ke||megfe|e|õnek
|enniük.
|sko|ánkbanaz oktatók szakmai ké pzettsé ge
megfe|e|õ,
mindenkirende|kezik
te|jessé gge|
az
e|õí 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
oktatáshozjó| felszere|ttanmûhe|yek
hú s-' pé k-' cukrász-,
á||nakrende|kezé sÜnkre:
gé ptani
va|amint
tanmûhe|yek,
é |e|miszervizsgáló |aboratórium
'
Ezek
fe|szere|tsé ge
megfe|e|õ,
bár van né hányeszköz,
gé p,ami fe|Újí tásra
szorul.
A tanmûhe|yeknem kizáró|ag az oktatás cé |jait
szo|gá|ják'hanem a - tanu|ókálta| e|óá||í tott
Peaz
termé kekke|
a piac igé nyeitis kiszo|gá|1ák.
pé kárukat,
hú sipari
a gyakor|ati
órák a|attké szÜ|t
termé keket
a ve|Ünkkapcso|atban
á||ócé geknek,
vá||a|kozásoknak
é rté kesí tjük.
Az í gy keletkezõ
bevé telaz isko|aikö|tsé gveté sbe
kerü|,ahonnan
az isko|ate|jesmûködé sé fedezzük.
t
gyakor|ati oktatás megszervezé sé né |
A
e|sõd|eges szempont, hogy a tanu|ókat
maximá|isanfe|ké szí tsÜk
a szákmára. Ezé rtaz
e|õí rt szakmai tarta|make|sajátí tásátminden
körü|mé nyek között biztosí tjuk: e|sõsorban
tanmûhe|yenbe|Ü|, cé ges együttmûködé 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 tjákmotivációjukat.

Az ú j szakmastruktú ra
kia|akí tásaviszont nem
ment vo|na a he|yi vá||a|kozókka|
va|ó szoros
kapcso|attartás
né |kü|.
Ennek é rdeké ben
minden
é vbenké tszervé gig|átogatom
a |egje|entósebb
partnereinket.Nyo|c é we| eze|ótt közel 30 db
Ga|ambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnázium egyÜttmûködé simegá||apodástí rtunk a|á. A
megá||apodást
tÖ|töttük
é sSzakközé pisko|a
sok esetben,tarta|omma|
gé pgyárnak, kanda|lógyárnak
fe|:
a
szerszámké szí tõket' gé pi
forgácso|ókat,
gé plakatosokatké peáünk. A mezógazdasági
gé pgyár' az ipari berendezé sekgyára, é s a
qumiqvár rendszeresen a|ka|maz itt vé qzett
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tanulókat.i||etvevesz fö| tanu|ószezõdé sselitt
tanu|i diákokat. A mezõgazdasági gé pé sz
tanu|ókpedig az aratási munkákbanszereznek
az
kivá|ógyakor|atot,
aho|az isko|akombájnjáva|
isko|a á|lami fö|djein' de az ország egyik
|egnagyobbmezõgazdaságicé gefelÜgye|eté ve|
dolgoznak.Az isko|ame||ettüzeme| a Ga|amb
József Autósisko|a is, aho| a mezõgazdasági
gé pé szha||gatóink,
ingyenesenszerezhetikmeg
vé gzettsé gükhöz szÜksé ges traktoros
a
jogosí tványt'
Az iskola az 1000 Mester TISZK tagja volt
egé szen 2013 augusztusáig' ame|yben a
i||etve
si
mezõgazdaságnövé nytermeszté ágára'
gé pé szetre kije|Ö|t
mezõgazdasági
a
pó|uscentrumlett. Ennek köszönhetõen köze|
120 mi||ióforinttámogatástszereztünkaz e|mÚ|t
ké pzé sÜnk
é vekbena mezógazdaságigé pé szeti
ré szé re.A támogatásbó| egy ú j kombájnt'
vetõgé peket,
szemenké nti
erógé pet,
permetezõgé pet,
é s egy ú j
szerszámké sz|eteket
vá||a|kozók
oktatótraktort vásáro|tunk. A
ú j maró-,
támogatásának köszönhetõen
eszterga- é s hegesztõgé peketszereáünk be.
Fe|ú jí tottuk
a tanmûhe|yünktetõszerkezeté t.
hogy a vá|la|kozókka|
Fontos megem|í tenem,
kapcso|atfelvé te| eredmé nyeké nt
törté nõ
a Ga|ambJózsef a
egy a|apí tványt,
|é trehoztak
Tehetsé ges Diákoké rt Alapí tványt' me|ynek
ké té va|attköze| 3 mi||ióforint
törzstõké jeme||ett
gyû|tössze'
A szakmaszerkezeti dönté sekról minden é v
szeptemberé ben egyeztetÜnk a városunk
é sa partnercé gekvezetõivel.
Po|gármesteré ve|
A fe|nõttoKatás é sa fe|nõttké pzé stekinteté ben
napraké szinformációkka|rende|kezÜnka he|yi
igé nyekrõ|,
amiketigyekszÜnkmegva|ósí tani
A tanu|ószerzõdé ses tanu|ók munkahe|yei
minden tané ve|ejé nmegkapjáka kerettanterv
amit az isko|agyakor|atvezetõje
követe|mé nyeit,
el|enõriz. Tartottunk már ké pzé st a kü|sõ
munkahe|yen do|gozó ko||é gák pedagógiai
Problé maviszont a
ismereteinekfej|esáé sé é rt.
követe|mé nyekbe nem tartása,ezé rtaz uto|só
é vben vissza ke|| forgatnunka tanu|ókat az
iskolai tanmûhelybe,hogy a vizsgájuk sikeres
legyen.
A gyerekek á|ta|ában a |akhe|yÜk szerint
vá|asáanak kü|sõqyakor|atihelyet,í gyazutazás
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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|ia lemozso|ódást a munkabeosztás,
fáradtságmiatt.
Az isko|a gyakor|ati tanmú he|yeinek é s
tangazdaságánaka fe|szere|tsé ge
megfe|e|õ,
az
oktatottszakmák gyakor|atioktatásáhozminden
fe|té te|t
biztosí t'
Fz isko|a gyakorlati tanmûhe|yeinek é s
tangazdaságának a fe|szereltsé gemost is
megfe|e|õ, a szinten tartáshoz é s az
e|engedhetet|en
fej|eszté sre
mindig szÜksé gvan.

Gregus Máté MezógazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé piskola

A Szakmai é s Mzsgakövetelmé nyá|tal e|õí rt
köte|ezõ eszközjegyzé k segí tsé get nyú jt a
gyakorlati
ké pzõheIyek
megfe|e|õ
fe|szere|é sé hez,
ezé rthasznos é s indoko|ta
szerepe|teté se'
Amennyiben Iesz hiányszakmás ké pzé sünk'
akkornyomonfogjukkövetni.
A szakmai ké pzõhe|yaz iskola tanÜzeme, a
tanárok akár napi szinten tudnak egyeztetnia
tanüzemvezetõjé ve|'
vagyunk.
Nincs centrum,öná||óinté zmé ny
Teljes mé rté kbensikerÜ| a .tanterv szakmai
tarta|maitegyeztetni a szakmai ké pzõhe|yen

(tanÜzem)

megva|ósu|ó

tanu|ói

tevé kenysé gekke|.
Trát meg nem ha|adóaz utazás, ezé rttanu|ó
nem morzso|idott|e.Nincs i|yenÖsszefüggé s.

Kiss FerencErdé szeti
Szakgimnázium

|sko|aitangazdaságga|rendelkezünk,me|yben
fõké nt csemetetermesáé sse| fog|a|kozunk.
Eme||ett |ehetõsé g Van a tananyaghoz
kapcso|ódó gyakor|atife|adatoke|sajátí tására.
Ezek
fõké nt az
a|ábbi té mák köré
vadászat
csoportosu|nak:
és
vadgazdálkodástan,
9é ptan,erdõhaszná|at.
Folyamatos karbantartás,fej|esáé s mel|ett a
je|enlegife|szere|tsé gge|
vé gezhetõa gyakor|ati
oktatás.
Fo|yamatos karbantartásraVan szÜksé g, az
eszközök
állagának megõrzé se miatt. A
hiszen szüksé g
fej|esáé s is né |kÜlözhetet|en,
van az erdõ é svadgazdá|kodásteré nbevezetett
qé pek é s techno|óqiák
ú i eszközök,
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bemutatására,hogy a tõ|ÜnkkikerÜ|ódiákok a
|egjobbgyakor|ati
tudássa||egyenekfe|vé rtezve.
A köte|ezõeszközjegyzé kbenszerep|õeszközök
né |kü|Özhetet|enek
a
szakké pzé s
megva|ósí tásában'
Ezen eszközök nagyré szé ve|
rendelkezünk,bár a folyamatoskarbantartásé s
a korszerûbbeszközök beszerzé senagy terhet
ri inté zmé nyÜnkre.
Egyprofi|Ú inté zmé ny|é vé n nem oktatunk
hiányszakmát'
A tangazdaságban, eset|eg kÜ|sõ gyakor|ati
he|yszí nen az isko|ánk oktatói irányí tják a
munkát, az egyeáeté s, a kommunikáció
fo|yamatos,
napi szintû'
A tantervbenmegfogalmazottoktatandóté mák
mindegyikebemutatásraé smegtaní tásra
kerÜ|a
gyakor|atok
során.
Diákjainkvagy he|yiek,vagy ko||é gisták'
né hány
esetbena|bé r|etben
Iaknak.Egy diákunknaksem
kel|tÖbb'mintegy órát utaznia,i||etve
az egy órát
megha|adó idõtartamban utazó diákoknak is
|ehetõsé gÜk|enne ko||é giumie|he|yezé sre,
a
hiányzásokprob|é mája
nem ebb<ífakad'
|

jó. Pz isko|ai
Az isko|aitanmûhe|yfe|szere|tsé ge
tanmûhe|yfejleszté sé reaz SZYK gyakor|ati
fe|adatainak megtaní tásához szüksé g van.
Kocsis Pá| Mezõgazdaságié sKörnyezetvé de|mi NyomonkövetjÜkazanyagi ösztönzé s hatásáta
hiányszakmás ké pzé sekben. Fo|yamatosan
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
egyeztetneka tanárok a szakmai ké pzõhe|yen
folyó munkáró|.Senkineksem ke||a gyakor|ati
ké pzé he|yé
s
re
több mintegy órát utaznia'
A
mezõgazdasági szakmáink gyakor|ati
ké pzé sé neka bázisa a 86 ha terü|etû
tangazdaságunk'Ennek a terü|etneknagyobb
ré sze szántó, aho| fõ|eg ipari növé nyeket
EmeljÜk
termesáünk, e|sósorbané rté kesí té sre.
a te|epí tettgyep mé rté ké ami
t
az á||atok
takarmányozásáhozszÜksé ges.Fõ növé nyünka
LipthayBé |aMezõgazdaságié sÉ |e|miszeripari hé jné |kü|i
o|ajtÖkmag,
amit exportá|unk,hiszen
napraforgó,
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium gyógyszeriparia|apanyag.Ezenkí vÜ|
valamint õszi káposzta repce' A mai
gyógyszeripar
reformé le|miszer
és
van szó, hiszen ezek a növé nyek
a|apanyagairó|
A
nagyré sáte|í tet|en
zsí rsavakattarta|maznak.
terü|etkisebb ré szekaszá|ó é s |ege|õ'amirõ|a
betakarí totttakarmányt az á||atá||ományunk
neve|é sé re takarmánvozására' rosszabb
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minõsé g eseté n a tanmûhe|yÜnkfûté sé re
haszná|unk az
energetikai biomassza
hasznosí tásiprojektÜnkönbe|Ü|.
A|latá||ományunkatfo|yamatosan fej|esájtik,
cé |unkaz, hogy a je|en|egitámogatásirendszert
maximá|isan
ki tudjukhaszná|ni.15 tehé n,p|usz
a szaporu|ata, egy Charo|ais tenyé szbika,
va|amint köze| 80 anyajuh szaporu|atáva|a
je|en|egiá|lomány.Ezenkí vÜ|más á||atainkis
vannak bemutatóje||egge|'amit a szakmai é s
vizsgakövete|mé ny
elõí r.
Mive| mûködõ tangazdaságga|rende|kezunk,
|ehetõsé gÜnk
van tanu|ószezõdé sköté sé reis. A
tané vben 65 fõs keretszámot biztosí tott a
fenntartó'amitfe|is tudtunktö|teni.
A gé pé sztanmûhe|yünkfe|ú jí tásán
do|gozunk
már é vekóta, sikerü|tbiomasszafûté sírendszert
kialakí tani,
amihez az a|apanyagmegterme|é se
a gyakor|ati
ké pzé shez
kapcso|ódik.
A meg|é võ autósisko|ánkat is fo|yamatosan
fej|esájÜk'í gya tanu|óinknakingyenesentudjuk
biztosí tani
a T kategóriásjogosí tványt.
A pé ktanmûhelyünket
2016-bana|akÍ tottuk
ki,az
egyik tankonyhánkbó|.Sajnos csak haszná|t
eszközöket tudtunkbeszerezni.
A cukrász tanmûhe|yünkkialakí tásaje|enlegis
fo|yik a másik tankonyhánk bóví té sé ve|.
Fe|nõttké pzé kereté
s
bentÚ| vagyunk már ké t
cukrász ké pzé smegva|Tsí tásán,vizsgááatási
enqedé l|ve|
is rende|kezÜnk.
Az isko|aitanmûhelyekfe|szere|tsé ge
kie|é gí tõ.
bár az sZVK.k egyes moduljainakoktatásához
nem áll rende|keeé sreminden eszkÓz. A
tanmûhe|yek fe1leszté se indoko|t é s
szüksé gszerû.A kÜlsõ ké pzõhe|yekenfo|yó
munkát i|letõenhavi rendszeressé gge|
tÖr.té nik
egyezteté s'a gzakmaiké pzohelyekvezetõjé ve|
pedigé vi2.3 aIkalomma|.
Figye|emme|
kÍ sé rjÜk,
hogy a kü|só ké pzokné is
| a he|yi tantervet
alkalmazzák.
Nincsolyantanuló.aki több. mintegy órát utazna
a gyakor|atiké pzé he|ysziné
s
re.
Az isk*laaz a|i,a|a
*ktnt*tts:algmaik
tskint*ié *s*
az $lVK-ban elóí * fe|té t*lekx*is
megfel*!,Áz
álIattartási ás álIattenyé s=*s!gyak*riat*k
n.r
egszervezé seáiial1ariote|ep hiányában k*moiy
szer'izási í eIadai.ot
1elent-J*i*ni*g ezek*t a
gyak*r|at*ka|
a í t;i*||áfürecl
k*rny*í kint*|;iihatc
teiep*kenszerv*zzlil.",
meg.
A |árgyi feIszereiisé ggel
ellenié |i:enx*moly
iní rasii"i'ikturalis
conciokka! k;:zdÜnk' luii* az
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e|mé ieiick.t*táshozke||õszáni: t*nt*rem*l| a
*$yanez nerrlm*ndhati *l *
rendelk*a*sunkre,
gyakarl*tiké pzás í *lt*i*l*itill*tö*n. K*v*g *
gyakorlaii
tanrniiirely. n*m tudji;k a
í el*eereii
í *glaikoz;*s*ka1 m*gf*l*t**n
h*lyis*g*kben.a tanulik té ny|*ges*"i*nuáli*
megszervezni.A seak*ktatelk
{*g|alk*ztatásáva|
*okszor**ak b*mut*tókattarianaka ianmûhelv
hrányamiait.
hz erd*szeti gy*korl*t*k meg*,eerv*zé *4re
k*i.
sa.Jat
rende|kezr}s|inkre á|i
lé v*
ian*rd*
vagynnkez*lé **nkben
é *Karács*ndi,a Tass-pu*zt*i
{üysnÜyssCIr*szi
tangazdaság" *s mindcsse* h*t h*ktárnyi
f*|dtgrul
ei né hárzys*r szcjlóve|'
Nagy szukság*nk lgnne alyan 1árr*ûvekre'
nr*lyekkel a gyakorlatokra v*1rs kijárás
gazdaságossá teheiÓ' mive} a j*lenieg
rend*|kezé sre
í *gyasztásaé s
*llo gé pjármûv*k
á|landá karbantartása nasy*n *ok anyagi
ráfardí tást
ig*nye}'
Ae *rdé szetiszakmai gyakorlatoknagy rászé t
az Eg*r*rdoZrt.telijletein
sa,iátseak*ktatóinkkal
szerveezi;k meg, !gy diákjaink *lo t*rnreiói
korny*zetb*nké *zulh*tn*k
a szakrnaivizsgára'
Kirlso gyakorlati helyre kihelyeeeli tanulcink
nincsenek.
Hiányszakmás ké pzé si* 7Ü18/1s' tanóvtsl
hlszen ekkortil xerul tre az Erdé szeti
í *iytatunk.
sz*knrunkilsa hiányszakmákko:*.
A gyakorlati*kt*táshazminimáiis*nszÜksé ges
ál|,de a gé pekelavultak.
esxkoz a rende|kezé *re
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*nõ m*gismer1eté se
nagyonfontos|enne"A rnezõgazdaságigé pekaz
utóbbi *v*kben rohamosan í *jlõdtek.ami az
isko|agé pparkján
nem látszik'
Az ösztondí jjaiiámosatÜttszakmákes*té bena ji
eredmé nyeket elirõ diákok kozÖtt Van
versengé s'nyilvánva|iaz ÖsáÖnzi hatás' Van,
akit vi*zontegyá|talánnem *rdekeiaz ÖsztÜndij
osszege. mé gakkor sem, ha azza| a családnak
segí thet'
napi, a külso ké pzõhelly*|
A be|sÖké pzohe|yen
heti seinten *gyeztetjtik a megva|ósu|i
a t*né ve|ejé n
A kÜlsõké pzoh*|y
tevé kenysé get.
megkapja elektronikus í ormáb*n a he|yi
tantervet.ez alapián ké szü| a tanmenetuk.
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Cgy*at*tunk a kápz#he}y ké pviseiijé vel J
a gyerek'*ket'
oktat*va|,
** kik*rcl*zzÜk
A tanulókn*hánys:á:aláka több. mint*gy irát
helyr*'A pé kekjárnak kuls*
t;t*xika g-vak*rlati
gyakorlati helyre. k*zsttÜk a legnagyobb a
lemor:sol*dá*. A saakrnaváltás *k*i kozott
*zintemindeneg*tb*naz *aer*p*i,hogy * korai
keí é s,
az utaaása csaiádnakg**dotj*|entak*r
akár anriait.h*gy *
anyagilag{bé rletvás*rli*s).
szulÕ n*m d*lgoaik,a gyerek neí * tud korán
fe|kelni
egyedü|'á s;,Jlspedign*m óbr*sztií *l,
Az iskola tangazdaságának í *lszereltsé gea
kerté szetié s parkos ké pzé sekhezrnegfele|õ
számú , de 2010' óta í o|yamatasanrom|ó
szí nvona|ú ' e|avu|t gé pek. eszkÖzök'
fenntartásra' í elÚjí tásra szoru|i é pÜletek
.yellemzik.
A rnezógazdaságitechnikus é s a hÚsipari
ké pzé shezcsak ré szbenrendelkezÜnka tárgyi
A hiányzi eszkozoket pribáljuk
felté ielekke|.
pótolni az üzem|átogatásokka|,kihelyezett
gyakorlatokkal.
Mindenkáppen szuksé g lenne az isk*lai
A fejleszté sek
nagyon
tanmÜhe|yekfejlesáé sé re'
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 lehetõsé geit szeretné
kihaszná|ni. egy termál kutát fÚratni. Ezze|
mego|dódna a hajtatott zo|dsé gtermeszté s
va|aminta
az egé szte|epí ûté se,
energiaigé nye'
közeli gazdáknak i* a legkÖrnyezetkí mé lõbb
hõszolgáltatást biztosí tana.A mezÕgazdasági
technikusokké pzé seje|entõs eszkÖz|ekÖté sse|
jár' hiszen speciá|is é pÜ|etek,folyamatosan
gápparkke||hozzá'
vá|tozó'ú .iuló
A Szakmai é s VizsgakÖvete|mé ny
á|ta| elõí rt
esetben
kötelezo
eszkozjegyzé k sok
é rté kû gé pek'
te|jesí thetet|en' Nagy
berendezé sekbeszerzé sé renincs módjuk az
isko|áknak' Figyelemmel kÍ sé rji:k' i|letve
megvizsgá|tukaz utóbbi né gytané vet,de nern
|átszik egyé rtelmûenaz ösztÖndí j ké pzé sben
tartásihatása,Talán akikkapnak'õk kicsitjobban
teljesí tenek'
fo|yamatos,napra ké szaz
A külsó ké pzõhel|yel
*gyezteté s.
Sajnos a tantervszakmai tartalmaitnern mindig
gyakor|ati
a
Összehangolni
sikerÜ|
Fontos |enne' hogy *lmé leti
tevé kenysé ggel.
ona
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gondotokoz a kerté *zetben'
mezõgazdaságban
jelentk*zórnunk*csú csokidoszakos*ága.mert
ad*ttfolyamatokatcsak *gyszerlehetbemutatni
adnak az IKT
egy é vben'Nagyonsok segí tsé get
eszkÖzok, de nem pótolják a fizikai. ké zz*|
foghati jelen|é tet,
nincs o|yantanu|ó,
A szentesitaginté zmé nyben
aki tobb' mintegy órát utazika gyakorlatiké pzé s
he|vszí né re.

2. Gsa|ád szerepé nekvizsgálata
2.1.A tanulók szociális háttere
Taginté zmé nyneve
gyházi Mezõgazdasági é s
Kiskunfé |e
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
é s Kol|é gium
Szakkozé pisko|a

A szü|õk tané venké nt3 a|ka|omma|fogadó
vehetnek ré sá,
órákon é s sziilói é rtekez|eteken
aholtájé koáatástkapnakgyermeküktanuImányi
e|õmenetelé rõ|é s az isko|ai é |etet é rintõ
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ké rdé sekrõ|.
A szÜ|õkké rdé seikke|
szemé |yesen,
te|efonon, e-mai|ben, levé lben bármikor
megkereshetik az
é rintett szaktanárt,
osztá|yfõnököt é saz isko|avezeté stis.
A diginap|óné s az e|lenõzõn keresáÜ| is
Üzenhetnek a szÜ|õk é s a pedagógusok
egymásnak. Kötet|enebb formában a Mezgé
Pikniken,az iskolaibá|a|ka|máva|
é sa szakmák
qszakáján is talá|kozhatnak a szÜ|õk a
pedagógusokka|.
A szÜlõk egymássa| szülõi é rtekez|etek
a|ka|máva| é vente három
a|ka|ommal
beszé |hetnek
egymássa|'erreaz osáá|yfõnökök
he|yeté s idõt biztosí tanak.
A szülõi ké pvise|õk
közossé gé t vé |emé nyezé sre,
ha szüksé ges
é vente több a|ka|omma|is fe|ké riaz isko|a
vezeté s.
A fentebb emlí tett fogadó órák, szÜ|õi
é rtekez|etek,
eset|egesszaktanári,osztá|yfõnÖki
konzu|tációk.Evente háromszor, il|etve igé ny
szerint.
A Mezgépiknikõssze|,az isko|aibá|,a aszakmák
é jszakája'a Mezgé s Nap,eset|egesena nyí |t
napok lehetõsé get adnak a szÜ|õk é s
csa|ádtagokmegszó|í tására.
A ké rdé sirre|eváns'Visszaké rdezné k,
az orvos
csak a kórházbané rhetõe|?A bo|tosné nicsak a
bo|tbané rhetõe|? A banki pé nááros csak a
bankban é rhetõe|? Az osztályfõnök is ember,
anyalapa,társ. Munkaidõbenreggel 7-ttj|dé |után
15 óráig bárki e|é rhetõszemé lyesen Vagy
te|efonon. 15 óra után üzenet hagyható a
vagy.15 órátó| regge| 7-ig a
titkárnõné |,
ko||é giumban.
SzÜksé geseté né rtesí thetõ.
Az
osáá|yfónök dönté se,hogymagánte|efonszámát
megadja-e a
szü|õknek. Facebookon,
messengerenis Üzenhetnek.
Több, mint 100 he|yrõ|é rkeznek hozzánk a
tanu|ók. Nincsen szoIgá|atiszemé |ygé pkocsi,
amit az osztá|yfõnökök ingyenesen igé nybe
vehetné nek.
Az isko|atörekszik arra, hogy miné |szorosabb
|egyena kapcso|attartás
é saz együttmtlikÖdé
as
gondvise|õkke|.
szÜ|õkke|,

a|ka|máva|
ál|
BársonyIstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, A fogadiira é sszÜlõi é rtekez|etek
|egtö
bbszö
r
midunkban
szemé
|yesen
Szakközé pisko|aé s Ko|lé gium
konzu|tálnia szÜ|õkke|,amit a vidé krõ|é rkezõ
rendszerint vasárnap
tanu|óink miatt
dé lutánonké nt
tartunk.Í gya szü|õt is segí tjÜk
annviva|'hoov ne ke||eienszabadsáqotkivennie
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é s biáosan ott tudjon |enni a megbeszé |é sen.
Sajnos az az á|ta|ánostapasZa|at'hogy minden
igyekezetÜnke||ené re
a szÜ|õknekcsak nagyon
kis hányada é | a |ehetõsé gge|
é s sokukka|a
nem
beiratkozástkövetõen nem is ta|á|kozunk,
követik gyermekeike|õmenete|é tanu|mányaik
t,
a szü|õi e|é gedettsé g
a|aku|ását.Ennek e||ené re
| tapasztaljuk'hogy a
ké rdõí vesmé ré sé néazt
|egtöbben e|é gedettek az isko|ában fo|yó
munkáva|é s körÜ|mé nyekke|.
A fogadóórákat
követóen a szaktanárok sokszor a szülõi
is bemennek,hogy nyomaté kot
é rtekez|etekre
adjanak a prob|é máknaké s megbeszé ljé ka
szülõkke|, hogyan tudnák egyÜttmûködve a
ösztönözni.
tanu|ókatjobb te|jesí tmé nyre
A csa|ád|átogatásnem ré sze az inté zmé nyi
ku|tú ránknak,
de ha a kialaku|the|yzetigé ny|i'
azzjft az osztá|yfõnökök.
7|N2|7n
Mind az osztályfõnökök, mind a szaktanárok
e|é rhetõek az iskolán kí vÜ| is, nem csak
te|efonon.e-mai|bené s sokuk facebook-onis
mûködtet csoportokat,aho| a diákok é s szü|eik
ké rdé seiket.
fe|tehetik
A szÜlõk rendszeresen ré szt vesznek nyí |t
napjainkon é s
kü|önbözõ
kötet|enebb
programokonkeresáÜ| is bekapcso|ódnakaz
isko|a é |eté be.||yeneka Bársony hé t, ahol
szakmáva| kapcso|atose|õadást is tartottmár
hozzátartozó, szakmai kirándu|ások, ahová
gyermekeiket,a Terepszem|eaho|
elkí sé rhetik
csapatokban fózÜnk egy hosszú sorverseny
vé gé n.|dé ne|õször a Szakmák é jszakájárais
v árjukaz é rdek|õdõ
szÜ|õket.

Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

Telefon,e-mai|,e||enõrzókönyv, Í rásbe|i
üzenet,
szülõi é rtekez|et,hetente, havonta, fé |é vente,
é vente törté nik a tájé koáatás. lsko|aszé k,
Inté zmé nyi Tanács mûködik. Szemé |yes
beszé |geté s,
te|efonosbeszé lgeté s,internetes
megkeresé s.
Naponta,hetente,havontatörté nik'
Nyí |tnapok, szakmai rendezvé nyekkereté ben
v ár1ukaz é rdek|ód
õket.
Telefonon,facebook-on,e-mail-enfolyamatosan
nem
elé rhetóka pedagógusok.A csa|ád|átogatás
je||emzõ.
A mitanu|ónk80-85%-ako||é gista.
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|sko|ánkrendszereskapcsolatottart a szÜ|õkke|
fogadóórák é s a KRETA
a szÜ|õi é rtekez|etek,
nap|ónkeresztü|is, Ezen kí vülaz osztá|yfõnökök
nem csak az isko|ában é rhetõk e|, hanem
többsé gÜk te|efonon is mindig a szü|õk
rende|kezé sé reá|| (akár hé tvé gé nis). A
szaktanárra| é s az osáá|yfõnokke| a szü|õi
é rtekez|eteken
é s fogadóórákontÚ| fe| e-mailen
é s Facebook-onkeresáÜ| is kapcso|atbalehet
kerü|ni. A szÜ|õk egy (kisebbik) ré sze
rendszeresené rdek|õdikgyermeketanu|mányai
fe|õ|ilyen csatornánis. Sajnos a nagyobbré sz,
ezen sokré tûkapcso|attartási
|ehetõsé ge|lené re
is
é rdekte|ennek mutatkozik gyermeke
tanu|mányai iránt.(semmi|yenformában nem
keresi az osáá|yfõnököt' nem é rdek|õdik
gyermekeiránt.)

BereczkiMáté É |e|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

Prob|é ma eseté n az osztá|yfõnök te|efonon
keresikfe|a szü|õt'Abban az esetbe'ha szüksé g
van a szemé |yes
a szÜ|õthí vjukbe
beszé |geté sre
inté zmé nyÜnkben
az isko|ába.A csa|ád|átogatás
nemje||emzõ.
A szü|õk isko|a é |eté betörté nti bevonásáva|
kapcsolatbana vá|aszadókú gygondo|ják,hogy
tik e|egendõé s megfe|elómódon kapcsolódnak
be abba. Mindezt az inté zmé nymáské ppen
é rté keIi.
A válaszadó szü|õk nagy ré szeszerinta szÜ|ók
jónak mondhati
é saz osztá|yfõnökök kapcso|ata
^z osáá|yfõnökkel való kapcso|attartás a
szakgimnáziumi osáá|yokban jó' viszont a
szakközé pisko|aiosztályostanu|ókeseté benaz
osáá|yfónökök sok esetbennem tudjákfe|venni
a kapcso|atota szÜ|õkke|,nem járnak szÜ|õi
é rtekez|etre
é s nem é rdek|õdneka gyerekek
tanulmányaife|õ|.
|sko|ánkbana vezetósé gajtajamindignyitvaá||
a szü|õk e|õtt, minden prob|é mára,ké ré sre
próbá|unkmego|dást
ta|á|ni.
A visszaje|zé seka|apján az isko|a e|egendõ
fogadónapottart'(az osáá|yfõnököket nem csak
szemé |yesen,de te|efonon é s Facebook-on
keresáÜ| is bármikor e| lehet é rni. bármiben
|ehetké rni')
segí tsé get

FodorJózsef É |e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé pisko|a

- a hátrányoshe|yzetútanu|ók
Isko|ánkban
i
- kieme|tszerepe
magasarányábó|kifo|yó|ag
kapcso|attartásnak.
van a csa|ádokka|
tÖrté nõ
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Ennek é rdeké bena következõ fe|adatokat
vé gezzÜk:
- rendszeres é rtesí té saz e|ektronikus
nap|ónkeresáÜ|
. é vente ké tszer (óssze| é s tavassza|)
szÜ|õié rtekez|et
. havi rendszeressé gû
fogadóirák
- a tanárok- idõpontegyezteté kö
stvetõen
- bármikor a szülõk rende|kezé sé re
á||nak
Az e|õzõeken tú | rendszeresen meghí vjuka
is.
szÜ|õketaz isko|airendezvé nyekre
Az igazsá ghoz azonban hozzátartozik az is, hogy
isko|a
ré szé rõ| kezdemé nyezett
az
mindig
kapcso|attartás
nem
talá|
fogadóké szsé geta másik o|da|on.A szü|õi
é rtekezleteken a ré szvé tel 20-30%-os. a
fogadóórákracsak a ,,prob|é más''
tanu|ókszÜ|ei
jönnek el, a rendezvé nyeken
va|ószÜlóiré szvé tel
minimá|is'
Az isko|a a szü|õkke| rendszeresen tartja a
va|amint
kapcso|atot
a digitá|isnap|ónkeresztÜ|,
az osztá|yfõnök segí tsé gé ve|szemé |yesen,
fogadónapé s nyitott
te|efonon'szÜ|õé rtekez|et,
programokon
keresáül.
Az
isko|ai
osáályfõnÖkök, szaktanárok elé rhetõsé gei
nyi|vánosak,
í gya szÜ|õké sdiákok azinté zmé ny
do|gozóit az isko|án kí vÜ|is e|é rik.E|terjedt
Ga|ambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnázium kapcso|attartási
formaa mai modern,inÍ ormatikai
é sSzakközé pisko|a
vi|águnkban a facebookon |é trehozott zárt
csoport az
osztá|yok ré szé re. Sajnos
e|mondható'hogy több diákunk szÜ|õje nem
é rdek|õdik gyermeke
továbbtanu|ásáva|
kapcso|atban, eset|eges' hogy a szü|õi
vagy fogadónaponmegjelenjen.
é rtekezleten

Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé piskola

é ské t
Az isko|afé |é vente
egy szÜlõi é rtekezletet
szaktanárifogadóórát tart.A kapcso|attartásnak
ez a Í ormájaje||emzõena tané v e|ejé né s
ki|encedikosáá|yban je|entmego|dást.A többi
é vfo|yambankevesebb szü|õ szokott ezeken az
alkalmakkor
megjelenni.
Az egyé binformációscsatornákközÜ|a telefonos
a je||emzó.
é saz e.mai|-eskapcso|attartás
tájé koáatási
Prob|é mák eseté n é s a
köte|ezettsé geinkteljesí té seokán szemé |yes
Ezek
ta|á|kozókatis szervezünka szü|ók ré szé re.
je||emzõena fogadóórákravannakidõzí tve.
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A korábbipá|yázatokkapcsána kirándu|ások,i||'
programok szervezé sé beé s |ebonyo|í tásába
sikerÜ|tszÜ|õketé scsa|ádtagokatmegszó|í tani.
Az osztá|yfõnök az e|ektronikuse|é rhetósé gein
je||emzõennem csak az isko|ábané rhetõe|, a
prob|é máva|/javasIattaI
teIefonon,e-mail-en is
meg lehetkeresni.
Nem je||emzõ a csa|ád|átogatásaz inlé zmé nyre,
A |egnagyobbhiányosság a csa|ádok szociá|is
hátteré re vonatkozóan je|entkezik az
inté zmé nyünkben.
Egé sz isko|ára vonatkozó
adatokka|nem rendelkezÜnk.
Az osáá|yfõnökök
rende|keznekné mi információvaI a szociá|is
hátté rrevonatkozóan,de a té mae|é gké nyes,
sok szÜ|õnem szí vesenbeszé |a prob|é máiró|,
szé gye||ika körÜ|mé nyeiket.Pa. a|apí tvány
igé ny|é sekor
szociá|is
ösáöndí jának
jövede|emigazo|ás,
RGWK igazo|ásbenyÚjtása
törté nik.

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

A szÜ|õkkelva|ó kapcso|attartás
ttbb csatornán
keresáü| törté nik.A gyermekeike|õreha|adását
manapság az e|ektronikusnap|ón keresáÜ|
követik nyomon. Ki|encedikben é v e|ejé n
hogy kinek me|yiké rtesí té forma
fe|mé rjÜk,
si
a
|egmegfele|õbb'
Ha a szü|óÚgy nyi|atkozik,
hogy
inkább más csatornán ker.esáÜ| szeretne
információt kapni, akkor vá|aszthatja a
rendszeres e-mai|t,|eve|etuagy az e||enõzõn
szó
ritkaeset).
keresáÜ|ié rtesí té (e|enyé
st
A közÖssé gihá|ón kia|akí tott
csoportbiztosí tjaa
|eggyorsabb é s legké nye|mesebbmódot az
információáram|ásra,
szinte minden osztályban
ez a |ege|terjedtebbmódja az aktuá|is
információkköz|é sé neka tanár, (elsõsorbanaz
osáá|yfõnÖk) olda|áró|' a tanu|ói hiánpás
je|zé sé neka szÜ|õ o|da|áró|. ltt napi-heti
rendszeressé gge|
Í o|yik
a kommunikáció,né haa
közös, csoportos fe|ü|eten,de gyakran privát
üzenetformájában.
A te|efon is hátté rbe szoru| e me||ett a
kommunikációs forma mögött, mert a szÜ|<í
gyakran munka miatt nehezen e|é rhetõ,a
tanárok óraterhe|é se is megnehezí ti a
teIefoná|ást.
forma (100 óra fe|etti,
A hivata|osé rtesí té si
igazo|at|an
hiányzásstb.)továbbrais a |evé |.
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A szemé |yesta|á|kozás e|sõsorban a szÜ|õi
é rtekez|et
é s a szaktanárifogadóóra a|ka|máva|
törté nik' de idõpont-egyeáeté sután né ha a
szü|õ, né ha a pedagógus kezdemé nyezé sé re
egyé b a|ka|makkor is |é trejöhet.Ki|encedik
osáá|y e|ejé naugusáusban,a gó|yatábore|ejé n
tartjuk az elsõ szü|õi é rtekez|etet,
egyé bké nt
é venteké tszer(novemberbené s márciusban)
szervezünk szÜ|õi é rtekez|etet, szaktanári
fogadóórát é s szü|õi kozossé giÜ|é st.A szü|õi
ré szvé te|9-12. é vfo|yamon60-70%-os' de
szakké pzõé vfo|yamon
is megje|enik3.4 szÜ|ó.
Egé sz osztá|yté rintõké rdé s,eset|egprob|é ma
is tartunk.A
eseté nrendkí vÜ|i
szü|õi é rtekezletet
szü|õi munkaközössé gge|is kapcso|atottartunk,
gyakrane|ektronikus
formában.
A szemé |yes kapcso|at ré sze az isko|ai
rendezvé nyeken
va|óré szvé te|
a szÜ|õkré szé rõ|.
A ki|encedikeserdé szavató,a közös fõzé s a
diáknapon,a sza|agavatóbá|' a ba||agás(é s
osáá|yfõnoktõ| függõen egyé b rendezvé nyek)
a|ka|mávalnyí |ik|ehetósé ga szü|õ.szÜ|õ,szÜló.
tanár ta|á|kozásra.informá|isabbkörÜ|mé nvek
között.
p.a. osáá|yfõnök
álta|ában megadja a
mobi|számát,taní tási idõn tú | is e|é rhetõ'az
e|ektronikus
üzenetis e|juthozzá.
A szü|õk á|ta|ábane|é gedettek
a kapcso|attartás
formáiva|,de mindig van 1-2 o|yan szÜ|õ, akit
nehé z (de nem |ehetet|en)uto|é rni,aki nem
keresi a kapcsolatot az isko|áva|' a
pedagógusokkal.
je||emzõ
lnté zmé nyÜnkben nem
a
családlátogatás,bár egyes külön|egesesetekben
sor kerü|hetrá.

A tanu|mányi munka terü|eté n a |egfõbb
prob|é mát
a rendszerestanu|áshiánya okozza,
hiányzás,magatartási
amelyhezsok (igazolat|an)
prob|é ma
is párosu|.Egyretöbben olvasási,í rási,
küzdenek' Sok esetben
számo|ásinehé zsé gge|
r
ké pesmegfe|e|ó
a csa|ádihátté sem
támogatást
Kocsis P á| Mezõgazdasági é s Környezetvé de|m
i nyú jtani
a tanulóknak.Gyakrantapaszta|juk
aá,
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
hogy tanu|óink a taní tási idón kí vü| munkát
ké nyte|enek
vá||alni.Gyakran hiányzik a stabi|
csa|ádihátté r.Az egyes tanu|ókszociá|isháttere
erõs e|té ré st
mutat. A kapcso|attartásformái:
E|ektronikus nap|ón keresáÜ| fo|yamatosan,
te|efon,e-mail, Í rásbe|iüzenet szÜksé gszerint,
szÜ|õi é rtekezlet neovedé vente.Szemé |ves
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beszé |geté s,
te|efonosbeszé lgeté s,internetes
megkeresé s szüksé g szerint. Nyí lt napok,
is várják a szÜ|õket.
szakmairendezvé nyek

tartunka ko||é gáink
Eventeké tszÜ|õié rtekez|etet
nemje||emzõ.
csa|ád|átogatása
Mszont fe|nõttké pzé s kereté ben é vente
nagyságrendi|eg 500.600 fóve| kotÜnk
LipthayBé |aMezõgazdaságié sÉ |e|miszeripari
nagy számban
szezõdé st, akik között
é sKo||é gium
Szakgimnázium,SzakkÖzé piskola
szerepe|nek a taní tványainkszÜ|ei. Ezen a
fórumon is nyí |ik |ehettsé gÜnka szü|ókkel
konzu|tá|ni,leginkább azokka|, akik a szü|õi
eqvé bké nt
nem |átoqatiák.
é rtekez|eteket
A jánoshalmi isko|ában í é lé venteszÚ|õi
é rtekezietet tartunk' havi rendszeressé ggeI
vannak
fogadóórák.
Rendszeres
a
kapcsolattartása szü|okkelte|efonon,e.mai|en,
is bármikorfogadjuka szu|Óket,
de szemé |yesen
ha ez indokalt. Az osztályok számára záfi
csoportokat hoztunk |é trea Facebookon. A
negyedé vente megkapják
a
szÜ|Õk
Az e-e||enõrzõbena tanu|ói
bukásé rtesÍ té seket.
eredmé nyek é s mu|asztások fo|yamatosan
figyelemmelkí sé rhetóek,a hiányzásokri| a
jogszabá|yban
kié rtesí té seket
kiku|djük.
e|*í t1
A szü|õk egy ré szeré sztvesz az a|ábbiiskolai
rendezvé nyeken'
alapÍ tványibá|. gi|yaavató'
egé szsé gnap'
A $zülõi Szervezeteté ventené gy a|ka|omma|
hí vjukossze. Csa|ádlátogatásokat
nem tartunk.
FM
Ke|etmagyarországi Agrár.szakké pzõ
Ha az iskolatudomásárajut információa tanulót
KÖzpont, Mezõgazdasági Szakgimnázium, veszé lyeztetõ otthoni csa|ádi kÖrnyezetrõ|'
kapcso|atct az
il|eté kes
fe|vesszük a
Szakközé pisko|aé sKol|é gium
családsegí to
szolgá|attal.
szeruez szülõi
lsko{ánké venteré t a|kalom::.lal
é rtekgzletet.
oktabervé gé nás a ianu|mányií é |é v
záráaakor. Ugyanezen alk*!omma|t*nátaink
í og*dó irát is t**anak. l*hctostí g V*Í ] á
kcnzultáciira'Á g:Üioi
seemé iyes
egyé nenké nti
munkakÖzÖssé ggei
e.rna!lgn Ieve|eeunk'a
is *z a midja' A
vé |er*ánynyi|vá*í iásnak
kap*so|attartás
* formáitazé ytvá|asztolt*r'mert
igen
a gxi"tlõkigen táv*i laknak a: i*ko|át*}'
kÖ|ts*geslenne ávente tobbszÖri szemáiyes
taiálkgzókatszervezni.
Az osztályfÓnoké * a kcl|é giumicsopottv*zetõ
a sxtJiókke|'
tanárrendszerc$en
tartkap***|atoi
is
Bárn*ly ko||é gánk
teleí ono*
é aseemé iy***n
bár*tik*r a szüicjk rende|k*zé sé re
áll' f;i kell
mc:':danunkazt is. hogy a szÜlók iegttbbje
nrcbi*maeseté na vezelos*a.i||'osztá|vJõnÖk
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ké ré sé rehajlandó soron kí vü| is bejonni az
a tanu|óelõre
isko|ába'áltaiábanegyÜttmûkÖdõ
haladásánakárdeké ben'
Miveltanulói*kköze| 70 %.a ko|lé gista"
az otthoni
isen kicsí a
tanulási szokások mé ré sé nek
viszont az.
re|evanciája'Á tanárok tapa$Zta|ata
hogy a hátvé gé re
a gyerekek nagy ré sze nem
visz haza tankönyvet' a hé tfcjinapra fõleg a
vasárnapi vlsszaé rkezé skorké szülnek, Vagy
tanu|ás.
te|jesenkimarada hé tvé gi
Csa|ádlátogatásokata távolságok miatt nem
szerveztrnk.
É vente ké tszer tariunk szulõi é rtekezletet;
sziiksé g szerint te|efonos Vagy szemé lyes
beszé |geté st
tudunk folytatni a szü|õve|, de
ku|önosena szakkÖzé pisko|ai
osztály*kban1-2
szü|ó je|enik meg az
é rtekezleteken.
LegtÖbb.iükke|
csak a beiratkozáskorta|á|kozunk.
é s esetleg a
bal|agáson. Te|efonos
kapcsolattartás szüksé g szerint; a7 iskolai
e|fogadása
dokurnentumokvé lemé nyezteté se.
lega|ábbiané venké nt'
Nagyonsokszor a csa|ádsegí tó,a po|gármesteri
hivata|,a gyámhivatalbevonásasziiksé ges,ha el
akarunk é rni szü|óket' Ninc* telefon. nincs
internetmindencsa|ádná|,
tehátaz e|ektronikus
napló sem tájé koáatmindenszülõt. Ákkor sem
mindig, ha van internet,mert a gyerek iránti
figye|em,é rdek|õdéhiányzik
s
á szÜ|okré szé rcj|.
egy
Korábbanpróbáltuka szülõket megszó|í tani
o|yan programma|,aho| a gyerekek mûsort
ké szí tettek,
é s eljöhetteka szÚlók is megné zni,
de nem jártunk sikerre|'A sza|agavatóé s a
ballagás az, ahová majdnemmindenkineke|jÖn
valakije,Viszontittis van,akinekez gondotjelent
Vagyanyági kor|átokmiatt.
a koz|ekedé *,
í ordu|e|tj"
Ez sajnosegyrenagyobbszáza|é kban
Az osztályfÓnÖkÖk
minden esetben lehetõsé get
adnak a szü|õknek a ta|á|kozásra.akár otthon
teleÍ onon,vagy a közÖssé gi portálokonis e|
tudjákõket é mi.
A családlátogatás elsõsorban az Utravali
osztöndí jban ré sávevõ tanu|ók eseté ben
mûkodik. Csak osáá|yfõnöki 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 rdeklódneka gyermekeikfe|o|'az is e|ifordult
már. hogyazt sem tudtaa szü|õ,hogygyermeke
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Ha *ikerÜl a diák*kkal bizairni kapcso|at
(ná|unkez nágyonji| mLiködikl)'akkor
kia|akí tani
elé g sokat
elmondanak az
otthont
körÜ|mé nyeikrol.
Ez pontosabb,
min1egy ké rdõí v.
meri a ké rdóí vetnem veszik elé g komo|yan.
sokszorcsak bejelolnekvalamit,ami nem bizt*s,
hogya va|oságot
tÜkrozi.
A pedagógusokembersé gé n.
iapaszta|atán.
a
diákokkalí olytatott
beszé lgeté sein
mú lik.mi derÜl
ki a diákokcsaládikaru|mé nyeirö|.
Az e-nap|i segí tsé gé ve|
a szÜlõk fo|yamatosan
nyomon kÖvethetikaz isko|ai hiányzásokat'
gyermekeik
tanulmányi
e|õmenetelé t'
Fé |é venké ntegy szÜ|õi é rtekez|eten é s
fogadiirán szemé lyestalá|kozásrais mód van a
pedagigusokkal.Ezen kí vttl,sÜrgõs esetekben
teleÍ ononis é rtesí tikegymást' elsõsorban az
osáá|yfonökÖktartjáka szü|ókkela kapcso|atot.
Az SZMKva| is ez a kapcsolattartásmidja. a
megbeszé |é s a
hatáskörükbe
tartozó
dokumentumok
vé |emé nyezé séterjed
re ki,
A TÁMOP pá|yázatban az Egé szsé gnapokat
szombatra
terveztÜk.
ltt
egyszer.û
prevencios
sziirövizsgá|atokon.
drog
e|õadásokon közösen
vehettek ré szt a
családtagok'
Egé szsé ges
é te|eket
segí tettek
fõzni a szÜlók'
A 1-2 é ventemegrendezé srekerü|ó kefté szeti
kiá||itásokra
is nagyonsok szÜ|oe|látogat.
Az osáá|yft1nÖk
elsisorban az lskolábané 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|ásiszokásaiknálelõté rbehe|yezikaz lKT
eszközoket' a megké rdezettek
71 %-a je|ezte'
hogy otthonkettõ,vagy tobb számí tógé pvan' A
tanu|ásban, a házi í e|adatoke|ké szí té sé ben
egyharmadnaksenki sem segí t, 25 %-nak
havonta1.2 a|kalomma|
a csa|ádtagok.
Nincsenek pontos adatok, de a kerté szette|,
mezõgazdasággalfoglakozógazdák gyermekei
a szakmába,Í gyjobbante|jesí tenek
,,belenõnek''
az iskolábanis,
Az osztályfõnÖkÖkhöz a tanu|ók tanu|ási
körülmé nyeirõ| szemé |yes megbeszé |é sek
alka|rnáva|jutnak el ilyen információk. ok a
hatáskÖrÜkben, lehetõsé geikhez mé rten
próbálnaksegí teni'
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vonatkozóanisko|áink
A családi hátté rvá|tozókra
nem vé geáek mé ré seket,
ezeket tervezzük a
projekt megva|ósí tásasorán. Nem kí vánjuk
azonban azokata vá|tozókatvizsgá|ni,ame|yek
(p|.helyzetfe|mé rõ
nem definiá|hatóakobjektí ven
adattáb|a: 33'' 35. sorok). Fontos a^ is
vizsgá|atának
|eszögezni, hogy a hátté rvá|tozók
akkor
Van
é rte|me,
ha
csak
összefÜggé svizsgálatokatis vé gzÜnk, mert
csak öncé |úadatgyûjté sró|
|enneszó.
egyé bké nt

2.2.otthoni
tanuIás
Taginté zmé ny
neve

Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdasági é s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé sKo|lé gium

|gen, a partneri igé ny é s e|é gedettsé gmé ré s
kereté ben megké rdezzÜk tanu|óinkat, hogy
mennyi idõt szánnak naponta a tanulásra,
fe|ké szü|é sredé |után, este, kol|é giumban.
É vekrevisszamenó|egmutatkozikmeg, hogy a
1 óránál kevesebbidót
tanu|óktöbbsé ge (75%o)
fordí fe|ké
t
szÜ|é sre'
Nem. De |átjuk'aho|é rté a
k tudás a csa|ádban,
ottnincsenbaj a motivációva|,
az e||enõrzé sse|.
A tanu|ókkal/szü|ókke|/osZá|ytársakka|
fo|ytatott
hivatalos szervektõ| é rkezett
beszé |geté sekbõ|,
ki.
iratokbó|,megkeresé sekbó|
derÜ|hetnek
A tanu|ókat tanu|ási szokásairó| ké rdõí ves
formában ké rdeáük. Annak e||ené re,hogy
sokukná|a szociá|is hátté rrendezett(bár ú gy
vé |jÜk' sokka| több tanulónk é | csonka
csa|ádban),a vá|aszadásokbó|az derÜ|ki' hogy
nem kapnak
a |egtöbbensemmi|yensegí tsé get
csa|ádjuktó|
tanu|mányaik
e|sajátí tásához'

Arról nincsenek adataink' mi á|| ennek a
BársonylstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, hátteré ben,
de sok esetbenha||unkró|a,hogy a
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
szü|õneka rengetegmunkame||ettnincs idejea
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|
i|yen nehezí tett tanu|ási
az idõt. Az
tanu|óknak
körÜ|mé nyekke| rendelkezõ
igyekeznek megadni a plusz segí tsé geta
neve|õkegyaránt.
szaktanároké sa ko||é giumi
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Atanu|ástsegí tõeszközök közii| a |egtöbbtanuló
rendelkezik otthon okostelefonnal illetve
internete|é réviszont
s
sokukná|
számí tógé ppe|,
hiányzik,ami nehezÍ ti
az információgyûjté st.

BedõA|bertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé piskola
é sKo||é gium

A hé tközi tanulószobai tanu|ás rendszeres.A
hé tvé giotthoni tanu|ás ritka. A tanu|óink
í gy a tanu|ási
tÚ|nyomótöbbsé ge ko||é gista,
motiváciibana |egnagyobbszerepea ko||é giumi
nevelótanároknak
é saz osáályfõnököknek van.
Az otthonitanulás szokások mé ré seeddig mé g
(ajövõben tervezzÜk
nem haszná|tunkké rdóí vet'
eá bevezetni).||yen irányú informáciõkataz
osáá|yfõnökök az osáá|yfõnokiórákon i||etvea
szü|ói é rtekezletek'a szaktanárok a szakmai
órákon gyûjtenek.Ezek a|apján e|mondható,
(fó|ega szakgimnáziumi
hogya tanu|óktÖbbsé ge
osáá|yokban) az isko|ábantörté nteketminden
nap Vagy |ega|ább hetente megbeszé |i a
szÜ|eikke|.Ez a szakktzepes osztá|yokban
sajnos nem je|lemzõ,az erre vonatkozószü|õi,
gondvise|õikontro||
gyakrana|igvan je|en.
E|mondhatótovábbá,hogy a diákok többsé ge,|

BereczkiMáté É le|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

óráná| kevesebbettÖ|ta kovetkezõnapratörté ntí
felké szü|é sse|.
Sok esetben ez is csak a házi
feIadatrakor|átozódik.
Az otthonitanu|ás inkább egyedÜ|törté nik,a
szü|õk, nagyszü|tik, testvé rek segí tsé gé t
ritkábbanké rika tanu|ók.
Az inté zmé ny
a tanu|ásimotivációé s a csa|ád
vizsgá|ta'
szerepé nem
t
pe' otthoni tanu|ási körü|mé nyekrõ|ké rdõí v,
va|amint interjú k segí tsé gé ve| kapunk
információt.
Ezze| kapcso|atbane|mondható,hogy szinte
mindentanu|ónkrende|kezikmobi|-i||etveokos
telefonna|,otthoni internethozzáfé ré sse|
ésa
többsé güksajátszobáva|é sí róasáa||a|.

A tananyag hozzáfé ré sé tbiztosí tja a saját
tankönyv, órai jegpet, õrai váz|atí rás,va|amint
FodorJózsef É |e|miszeripari
Szakgimnáziumé s sok ko||é gánk a tananyagot e|ektronikus
re
formábanis a tanu|ókrende|kezé sé bocsátja.
Szakközé piskola
A tanu|óinkotthonitanu|ásátsegí tóeszközökrõl
Ga|ambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnázium e|mondható,hogy mindentanu|ónkrende|kezik
é sSzakközé pisko|a
mobil- vagy okostelefonnal,mobil vagy otthoni
internete|õfizeté sse|
is rende|keznektanu|óink.

szccxe*vrt
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|gy az internet adta |ehetõsé geketki tudják
haszná|ni,azon tanu|óink'kiknek nincs otthon
internetszo|gá|tatásavagy az okoste|efonjához
internethozzáfé ré s,õk az isko|ai ingyen wifi
há|izatához tudnak csat|akozni. Ta nu|ói nk 1/3-a
rende|kezikszámí tógé ppe|
vagy |aptoppa|'egy
kisebbszáza|é koke-booko|vasóva|'
Pz. otthoni tanu|ás vizsgá|ata összefÜgg a
tanu|ási motivációvizsgá|atával.Je||emzõena
tanu|óinkkevesettanulnakotthon(a házi fe|adat
idejé n)'az isko|ai idõben törté ntí
e|ké szí té se
van döntõ szerepe.A
fe|ké szí té sneUtanu|ásnak
hiányzások ezé rtje|entenekprob|é mátszámos
tanu|ónak, otthon nem ké pes Önál|óan
fe|ké szÜ|ni,
igé ny|
ik a tanárisegí tsé nyú
g jtást.

Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé pisko|a

A tanu|ási motivációban kimutathatóa csa|ád
pozití vszerepe (kÜlön ösztönzõ|eg hat, ha a
szÜ|õ,testvé ar mi isko|ánkbajárt).
A

tanu|ási

kÖrü|mé nyekre a

tanu|ói

beszé |geté sekbõ|
é s a szü|ói é rtekez|eteken
tapasáa|takbó|

tudunk

követkeáeté seket

levonni.
Az otthonitanu|ás
is olyanté ma,ami inté zmé nyi
szintennem kerÜ|mé ré sre,
de az osáá|yfõnökök
egy ré szemegké rdezia diákokat(szóban vagy
í rásban)é vente,Vagy a kritikus eredmé nyek
bukott
eseté ben'Vo|t tané v.amikor a fé |é vkor
tanu|ókatké rdeáÜkmeg az eredmé nyte|ensé g
okairó|, ennek kapcsán az otthon tanu|ással
tö|tött idõ 0.5-1.5óra vo|tnaponta.

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

inkább
Kevesen kapnak/fogadnak
e| segí tsé get,
a
egyedÜ|tanuInak.A serdü|ókore|õreha|adtáva|
szü|õi hatás gyengü|.A tanu|ássa|kapcso|atban
kritikuse|ema módszerekhiányosságais:az órai
anyagátné zé se,
olvasgatásasok diákná|kimerí ti
a tanu|ás foga|mát. A technikai eszközÖk
rende|kezé sükre ál|nak (mindenkinek van
mobiltelefonja,
számÍ tógé pe
és
internetkapcsolata),
de be|sõ motivációhiánya
gyakranercí sebb.
Az otthonitanu|ási körÜ|mé nyekré sz|eteinem
ismertek,az osáá|yfõnök arró|á|talábantud, ha
otthona gazdá|kodásban,háztartásbana tanu|i
rendszeresenkiveszi a ré szé ta munkábó|,ez
esetenké nta tanu|ásrovására megy.Az egyé b
kÖrü|mé nyeket nem ismeriük, de erre
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vonatkozó|agis szüksé ges lenne információt
gyûjteni.

Kocsis P á| Mezõgazdasági é sKornyezetvé de|m
i Nincsen mé ré saz otthonitanu|ásiszokásokka|
kapcsolatban.
Szakgimnáziumé sSzakközé piskola
LipthayBé |aMezõgazdaságié sÉ |e|miszeripari Nincsen mé ré saz otthonitanu|ásiszokásokka|
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium kapcsolatban.
Mivel az isko|ánaknincs mé ré sea tanórán
a|kalmazottmódszereketi|letõen.a szaktanárok
tané venké ntké t a|kalommaI beszámo|óban
kÖte|esek tá1é koáatást adni az álta|uk
a|kalmazottmidszerekrõ|. Az otthoni tanu|ást
házi feladatokka|,kiselõadásra feIké szÚ|é ssel'
projektmunkáva|
támogatjuk.Nincs a tanári
egyÜttmûkÖdé sre
é pÜlõé rté ke|é rendszer.
si
a
PedagógiaiProgramelõí rásaita|ka|mazzuk.
A
házi
beszám*|tatás formáidolgozat,
ropdo|gozat,té mazáródolgozat, projektmunka
é rté ke|é se,
szóbe|i í e|e|et.Erté ke|jÜk
az arai
munkát.Próbavizsgákalis szervezünkminden
tané vbena vé gzõstanu|óknak.Tané vvé gena
szakgimnáziumban az é ves tananyagbó|
taftunk.
,'kisé rettsé git''
Bár *iá;-é sekke| a tanórán alka!rnazott
módszereket i||etÓen n*m rencielkezünk.
isrnerjüktanáraink*ktai*i kt":|tÚráját.
A vezetak
Ke|et-magyarországi Agrár.szakké pzõ rsndsz*r*sen |átogaií 'ak órákat rn*}yeket
FM
megbeszé lé sek
é s é r'.*heiesejk
koveir.ek Ev
Központ, Mezõgazdasági Szakgimnázium,
e|ejé na munkatervb*nmeghatározzukaz adott
tané vb*n é rté ke|é sr*k*rulo peciagógusok
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
Iistájár. :.-relyree|sõs*rban azok a k*l|é gák
kerÚ|n*kí el' akiknektaní *lÜgyel*ti
ell*n*rzé se
Vagy ntinösí té se iesr. Az oraiátopaiások
Í gybe tucljaé pí teni
tapaszta|atait
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
projekiarralé s kivetí tov*l
ei|átottak'í g-vadott a
|ehetõsé gaz lKT eszk*zök a|kalmazásárais'
Sokanadnakmegolyaniniernetes
oldalekcí mé t'
arn*ly*ksegí tika felké szÜié st,
A tanár*k egy
ré sze Facebookcsop*rtokathoz lé tre, ahová
to|tenek
f*i a tanulásho:'
tanany*gokat
Rendszeresen
$zeí Veznek
iantárov|
nem csak az iskolába*.hanetn
korrepetáiásokat.
is' Ezeket mindeneser"benaz
a k*lté giumban
adott tantáravraké pesí tett
szaktanárokvé ozik'
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Az isko|a rendelkeziké t1é keté szabá|yzatta|.
si
meghatározzaaz é rté kelé si
amelyegyé rtelmûen
va|aminta fé lé vi
és
alape|veket'az é rdemjegyek
midját. a
az é vvé gioaziályzatokkia|akí tásának
tanuImánvcka|atti vizsgákra vonatk*zi kt.tlÖn
szakmai gyakorlat
szabályokat ós
a
A
eredmé nyess*gé nek kritáriumait"
rogzí tjÚk
a
tanmenetekben
ami az elé gsé ges
minimumkovete|mé nyeket'
szinthez szÜksé ges'A szabá|yzatmegta|álható
az iskolahon|apján'a tanu|óké ssaüÍ õkszámára
egyarántelé rhetc.
A|kalmazott számonké ré siformák: té mazáró
dolgozat, ropdo|gozat. szibe|i í el*let, házi
dolgozat' taszt' onál|ó feladat é rlé kelé se'
produktumok,
gyakorlati
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
a
valami|yen továbbké pzé sen' aho|
legmodernebboktatási midszerekel isrnerhette
né hány
meg' A megbeszé |ééssvita is e|rjfordu|
órán' de ez inkábbközismeretiórákon'
A tanu|ii kise|oadásokkalis próbá|koztunkmár
hogy a
né hányan'de nagyongyakrane|õí ordult,
í e|adatot.
tanu|iknem ké szí tettée|ka bevá||a|t
A
sok kudarc, a kevé s sikeré lmé ny
a tanárt is
frusztrálja.de azé rtarra töreks.zÜnk.hogy ezen
változtassunk.
van azé rto|yanis,
A kisszámútantestÜ|etünkben
kooperatí v oktatási
aki a|kalmazza . a
módszereket.ha nem is mindenirán, de havonta
|egalább
2 a|ka|omma|.
Az oktatásszervezé simidok é s munkaformák
kozi.tl a Iegtöbben a frontá|is osztá|ymunkát
a|kalmazzák'de né met.é sangolirákon a páros
munka gyakoribb.A csoportosfeladatmego|dás
inkábba kÖzismeretiórákon
í ordu|elõ. A szakmai
órákra a tanárimagyarázatme|letta szemlé lteté s
a 1el|emzö.
Házi Í e|adatotegyre ritkábbanadunk. mert az
otihoni tanu{ása tanu|iink |egalább 80 %.ára
nem je|lemzõ"Ha mé gis adunk. akkor csak
keveseta tankönyvbõ|,vagy a munkaí Üeetbo|'
Ná|unkaá ke|lelé rni'
hogyamitcsak|ehet,azt az
iskolában, a tanórákon kel| a gyerekke|
elsajátí ttatni.
van. az adott
Kicsi é s ÖsszetartótantestÜletünk
osztályban taní tó kol|é gák megbeszé |ikaz
é rintett
tanu}ókkalkaocsolatos
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A |eggyakrabbaná tómazáró dolgo:xtot. a
ropdolgozatot
alkalmazzák,a szóbeli fele|etritka.
Házi dolgozatot ritkán adnak, me* nagy
nem csináljákmeg a gyerekek'
száza|é kban
A gyakorlatiirákon a produktumé rté kelé se
a
leggyakoribb.
Egysé geseljárás nincs az é rté ke|é sben
' azt a
szempontottartjuk a szernÜnk e|itt' hogy a
tanu|ót mindig onmagához. ké pessé geihez
mé rten é rté ke|jÜk.
é s koze|í tÜnka szakmai
vizsgán i|letve az árettságin a|ka|mazandi
é rté kelé shez'
Egy-egy problómásabbesetben a szaktanárok
kozosen beszé |ik mes az adott tanuló
kÖzÖsen hozzák meg a vé gsõ
é rdemj*gyé t,
donté st,hiszen tÖbb szempontot fig-r;elembe
vesznekaz é rté ke|é sné l'
Az í nté zmé nyi
mé ré sbtilaz 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,
kiscsoportosfeladatmegoldásokat.
|nterneteso|da|oncsoportothoznak |é tre,ahová
tananyagokat,ké pekettö|tenek fe|. A tanárok
tobb mint fe|e mé g mindig az irai váz|atot,a
jegyzete|é tartja
st
fontosnak'
Az isko|ában nem mûkÖdtetnek a tanári
egyuttmûködé sre
é pir|õ,egysé lesí tett
é rté ke|é si
rendszert.
Az é rté kelé si
ké rdõí ves
szokások felmé ré sé re
tervezÜnk.

3. Pedagógusok
3.í . Alkalmazotttanári módszerek
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Három é venké ntminden pedagógus kol|é ga
inté zmé nyi
é rté ke|é sen
esik át. Ennek kereté ben
ké t õráját |átogatja meg szakos ko||é gája'
munkaközössé g vezetóje é s az inté zmé ny
vezeté s ré szé rõ| egy vezetõ ko||é ga. Fe,
óra|átogatásijegyzõkönyvek egyik ké rdé sea
pedagógus á|ta|a|ka|mazott
módszerekrõ|szó|,
ami az öné rté ke|é snekis egyik fontos
szempontja.
A tanmenetekbenis rögzí tettük'hogy a tané v
e|sõ5 óráijánakva|ame|fké minden
t
tantárgybó|
a tanulás taní tására ke|| fordí taniaaz adott
szaktanárnak.|ttkapják meg a tanu|ókaz adott
tantárgy sikeres e|sajátí tási |ehetõsé geinek
módszertanát. Ezenkí vü| házi do|gozatok,
szorga|mi fe|adatok szo|gálják a tananyag
sikerese|sajátí tásának
megkönnyí té sé t.
A frontá|isosztá|ymunkahátté rbeszorí tásának
é rdeké ben
a
munkaközössé gek
munkaterveikben rögzí tik, hogy minden
szaktanárnak tané venké nt |ega|ább egy
alka|ommal a projektoktatásmódszeré t ke||
alka|mazniataní tásasorán' A tantermekcseké |y
száma, é s kor|átozott befogadó ké pessé ge
né mi|eggátat szab a csoportmunkatanórai
aIka|mazásának.
A tantárgyak közötti koncentráció fej|eszté se
minden szaktanár kieme|t fe|ádata ke||,hogy
|egyena jövõben.
10' é s 11. é vfo|yamokon
a szakgimnáziumi
osáá|yokbanmájus vé gé nbonyo|í tjuk
|e az ú n.
kisé rettsé git'
ami egy vizsga szimu|ációshe|yzet
az é rettsé tantárgyakból
gi
bizottságe|õtt'
Pedagógusaink á|ta| a|ka|mazottmódszerek
gyakoriságátké rdõí vsegí tsé gé ve|
mé rjükfel. A
fe|mé ré sbõ||átszik, hogy mé g mindig a
|egsûrú ibben
a|ka|mazottaka frontá|isoktatási
módszerek,mintaz e|õadás,a magyarázaté sa
megbeszé |é s'

A szem|é |teté as |egtöbb órán megva|ósu|ó
Bársony|stvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, módszer, hiszen a tanárok igyekeznek több
Szakközé pisko|aé s Kol|é gium
módon is e|juttatni,
megé rtetni
az információkata
memóriánakebbena
tanu|ókka|
é sa fotografikus
fo|yamatban
nagyje|entõsé ge
van'
A tanu|ii kise|õadás kedve|t,de nem gyakran
a|ka|mazott módszer,
mive| idó
és
energiaigé nyes,
de jó hatássa| van a tanulók
fej|esáé sé re.
öná||ómunkavé gzé sé nek
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A kooperatí v módszerek a |egtöbb órán
va|ószí nû|ega nagy osáá|y|é tszámokmiatt
szoru|nakhátté 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|emzõen a szakközé pisko|ás
tanu|óknálokoz prob|é mát
a tanu|ikkiscsoportos
fog|a|koáatása, ugyanis a magatartásbe|i
prob|é mák
e||ehetet|ení atikkivite|ezé st.
A játé k
bárme|y órán a|ka|mazható,motiváló erejû is
lehet.
A |egritkábbanalka|mazotta szimuláció é s a
szerepjáté k, isko|ánkban nem je||emzõ
módszerek.

Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é oium

Lé tezikinté zmé nyi
mé ré s.
A taní tásimódszerektekinteté ben
a pedagógus
fe|adata,fe|e|õssé ge,
hogymindenesetbenazt a
módszerta|ka|mazza,ame|yikmódszer az adott
pedagógiai szituációban a |eginkább|ehetõvé
teszi a tanu|ókré szé re
a tananyagbefogadását.
A mai oktatásban e|mondható, hogy a
tanároknakgazdag módszertanirepertoárra|
ke||
rende|kezniÜk,s a sok módszert vá|tozatos
formákbanke||haszná|niuk.

BereczkiMáté É |e|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

Az isko|ánkbana|ka|mazott
tanári módszereket
ké rdõí vsegí tsé gé ve|
mé rtük.E|mondható,hogy
pedagógusainkke||õmidszertani gazdagságga|
bí rnak'melyek közÜ| az e|õadás, a magyarázat,
a megbeszé lé s,
a szemlé |tetééssa házife|adat
a |eginkábba|ka|mazott
módszerek,mí ga vitaé s
a projektmunka kevesebbszer kerÜ| e|õ.
E|sõsorban akkor, amikor a tananyagré szezt
lehetóvé teszi.
Jó| |áthati' hogy a frontá|isosáá|ymunka a
leggyakoribb,mí g a projekt je||egû i||etvea
csoportos tananyag fe|do|gozás ritkábban
a|ka|mazott
módszer.
A tanu|óikise|óadásoka|ka|mazásaszinté nté ma
é s tantárgy specifikusak' de minden esetben
fontos a tanár alapos e|õké szí tõmunkája. A
kise|õadás támaszkodhata tanu|ók va|óságos
tapasáa|atára, de
igé nye|het a|apos
kutatómunkátis. Haszna a kutatótevé kenysé ag
|eginkábbé |mé nyszerû
ismeretszezé siforma,
módjanyí |ika könyvtárihaszná|atára,az e|<jadás
megtervezé sé re,
megí rására,e|mondására é s
ezen keresztÜl szóbe|i kifeiezõké szsé oé nek
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A kise|õadásgyakrana|ka|mazott
fej|esáé sé re.
módszer isko|ánkban.
A frontá|isosztá|ymunka,mint szerevezé simód
magas száza|é kbanhaszná|atos munkaforma
isko|ánkban.
A szem|é |teté snekfontos szerepe Van,
kÜ|önösen a szakmai oktatás terÜ|eté n'E
módszer hozzájáru| a ké pszerû, szem|é |etes
gondo|kodás fej|esáé sé hez, a gyakorlati
feltárásához,a tanu|ók
a|ka|mazási|ehetõsé gek
é rdek|õdé sé nekfe|ke|té sé hez,va|amint a
tanu|tak
a|ka|mazásához
amikor
összekapcso|ódikaz e|mé let
é sa gyakor|at.
A szerepjáté kmódszere (sajnos)nem je||emzõ
isko|ánkban.Ennek legfõbboka pedagógusaink
i|yenje|legûe|óké pzettsé gé nek
hiánya'
A játé k módszere jó| a|ka|mazhatómiden
motivá|jáka tanu|ókat,
korosáá|yná|,ert1te|jesen
de cé |tis té vesáhetÜnkve|e az õrán. Megfe|e|õ
pedagógusaink
fe|ké szü|tsé g hiányában
ritkábbana|ka|mazzák
A házi fe|adata tanulók öná||ó' a taní tásiórák
kÖzött vé gzetttevé kenysé gé a|apu|ó
n
oktatási
módszer, me|y a|ka|mat biztosÍ ta tanu|tak
e|sajátí tására, begyakorlására. Isko|ánkban
rendszeresa házi fe|adatadása tanu|óinknak'
Az
módszer,mint
órákon ez jobbane|terjedt
e|mé |eti
a gyakor|atiórákon. A házi fe|adat je|entõsen
idõt,
megnöve|ia tanu|ásraté ny|egesen
fordí tott
ami az oktatás eredmé nyessé gé ve|
igen
szorosan korre|á|.Szakközé piskoIaitanu|óink
je||emzõen nem Vagy csak kevé s energiát
fordí tanak
i|yenje||egûfe|adataike|vé gzé sé re.

FodorJózsef É le|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskola

TantestÜ|etÜnktöbbnyire nyitott é s innovatí v
pedagógusokbó|á||'rendszeresenré sztVeszünk
továbbké pzé seken,ahoI a modern taní tási
midszereket' ú j oktatásszervezé sie|járásokat
sajátí tunke|, Pz oktatási ku|tú rábabeé pü|tek
ezek módszerek, me|yeket biáonságga|
haszná|nakko||é gáink.
E|mondható, hogy a tanáraink gazdag
módszertanirepertoárra|rende|keznek,s a sok
módszertvá|tozatosformákban,mindiga tanu|ó
csoportadottságaihoz,
napife|ké szü|tsé gé hez
és
a tananvaosaiátossáqaihozioazí tvahaszná|iuk.
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ovábbra is gyakori a frontá|isosáá|ymunka,
minden ko||é ga alka|maz az õrán páros,
csoportosé s egyé nimunkaformátis. Je||emzõ
tevé kenysé gek:
tanári magyarázat,kise|õadás,
megbeszé |é vita.
s,
Tantermeink számí tógé ppe|é s projektorra|
fe|szere|tek(bár ezek már jóré szte|avu|také s
nem e|é gí tikki 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 Facebookcsoportokat hoz |é tre, ahová tananyagokat
tö|tenekfe|a tanu|áshoz.
A projektmódszer,kooperatí voktatási módszer
a|ka|mazása inté zmé nyünkbentöbb é ves
gyakor|atnakköszönhetõen e|terjedtmódszer.
Minden tané vben ké t té mahetetszervezÜnk,
ame|yenaz isko|a minden tanu|ójaé s tanára
ré sztvesz' Lehetósé geinkszerinttámogatjukaz
isko|án kí vü|i tanu|ási formákat is:
üzem|átogatások, tanuImányi kirándu|ások,
é ssportprogramok.
szabadidõsku|turá|isAz
otthoni tanu|ást házi fe|adatokka|,
projektmunkávaI
kiselõadásra feIké szÜ|é sse|,
támogatjuk.
A beszámoltatás formái: házi do|gozat,
röpdolgozat, té mazáródo|gozat,projektmunka
é rté ke|é se,
szóbe|i fe|e|et.Erté ke|jükaz õrai
munkát,a szakmai gyakor|atokon
a produktum
é rté ke|é ase|eggyakoribb.
Tantestü|etünk tagjainak harmada vé gzett
tanu|ás módszertani továbbké pzé sen.Az itt
e|sajátí tott
eszközöket va|aminta játé kot'minta
tanu|ás egyik módszeré t fo|yamatosan
haszná|juka taní tásiórákon (mive|ehhez kÜ|ön
idõkeretnem á||rende|kezé sre).
Cé lunknemcsak
a szakmai e|mé leté s gyakor|ate|sajátí ttatása,
hanem a tanu|ástaní tásais. Ezá|ta|tanu|óink
az
motivá|tabbak|esznek é s fe|ké szü|tebbek
é lethosszig
tanu|ásra.
Kicsi é s összetartó tantestületÜnkvan. közös
é rdekünkaz egysé gesé sösszehango|tszakmai
munka' Gyakoriak az informá|isé s a formá|is
be|ü|vagy
megbeszé |é sek:
munkakÖzössé geken
taní tóko||é gák
megbeszé |ik
az
azegy osz|á|yban
adódó problé mákat,
tanu|óieseteket.
Bár konkré tmé ré sekke|
a tanórán a|ka|mazott
módszereket i|letóen nem rende|kezünk,
ismerjüktanárainkoktatóiku|tú ráját'
Korábbanis
mûkÖdött
minõsé gbiztosí tási rendszer

a Be|sõ É rtere|é si
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Csoport koordiná|ja
a pedagógusé rté ke|é seket.
Ezen keretek között a vezetók rendszeresen
és
|átogatnakórákat, me|yeketmegbeszé |é sek
követnek.
é rté ke|é sek

Pe. elõadást a pedagigusok rendszeresen
haszná|jáka tanórákon.Az e|õadássegí tsé gé ve|
a pedagógusokfelke|tika tanu|óké rdek|ódé sé t
az adottté mairánt,va|amintegy tananyagré sz
haszná|ják,s majdmás módszerek
bevezeté sé re
követik, pé |dáu|
a magyarázat.A pedagógusaink
mindennap haszná|jákaz a|ábbimódszereketa
haté kony taní tás é rdeké ben.A magyarázat
mé rhetõ,hiszen a magyarázat
eredmé nyessé ge
segí tsé gé ve|a foga|mak é rte|mé ttesszÜk
vi|ágossá Vagy
folyamatok, struktú rák
bemutatását, va|amint je|ensé gek okainak
kiderí té sécét |ozzukmeg' A magyarázat|ogikus,
vi|ágos,é rdekes,tömör, egyszerÛmódszer,me|y
s
segí ti a diák megé rté sé At. megbeszé |é a
leggyakrabban alkalmazott, legkedveltebb,
módszer.A
mindenkorosáá|ybana|ka|mazható
tanár é s a tanu|ók között á||andóanfenná||ó
kontaktus ré vé n a pedagógus rendszeres
visszaje|zé st
kap a tanu|óktó|'í gyaz cí igé nyeik
lehet
szerint
haladni
a
tananyag
fe|do|gozásában.
lsko|ánkpedagigusai minden
Ga|ambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnázium tanórán a|ka|mazzáka megbeszé |émódszeré
t.
s
é sSzakközé pisko|a
A vitában a tanu|ók viszony|ag nagyfokú
öná||óságot é lveznek'a pedagógus a hátté rbõ|
irányí tjaa vita meneté t.A vita módszeré nek
a|ka|mazása ritkábban fordu| e|õ. hetente.
havontaa|ka|mazzáka pedagógusok.
A tanu|óikiselõadásszóbeli köz|é simidszernek
tekinthetõ,ame|ybenaz összefÜggõ köz|é snem
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 bizonyostantárgyakbankerü|hetsor, ekkor
A
is fontos a tanár a|apose|<jké szí munkája.
tõ
kise|õadás támaszkodhata tanulók va|óságos
igé nye|het a|apos
tapasáa|atára, de
kutatómunkátis, Haszna a kutatótevé kenyséag
ismeretszerzé siforma,
|eginkábbé |mé nyszerû
módja nyí |ika könyvtárihaszná|atára,az e|óadás
megtervezé sé re,
megí rására,e|mondásáraé s
ezen keresztü| szóbe|i kifejezõké szsé gé nek
fej|esáé sé re.
A kiselõadásritkábbana|ka|mazott
módszer iskolánkban. Az e|beszé |é szóbe|i
s

L(

93

szÉ cHEil|Yl
*

G INOP-6.2.3-17-2017-00022
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
bemutatásáraszo|gál'A módszerre|
a pedagógusok az é rzé kszervekke|
fe|fogható
tu|ajdonságokatközö|ik' í gy a |eí rás e|é ggé
konkré t,a benne fog|a|tinformációkatminden
o|yan szemé |ykönnyen fe|foghatja'akinek a
közö|t
tu|ajdonságokka|, sajátosságokka|
(pé |dául forma, szí n, tömeg) kapcso|atos
ké pzeteivannak' Az e|beszé |éés rze|emgazdag
közlé si módszer' aminek követkeáé ben a
mozgósí tásaré vé náté |ikaz
tanu|ókké pze|etÜk
esemé nyeket, je|ensé geket' fo|yamatokat,
azoknak mintegy ré szeseivé vá|nak, ennek
köszönhetóen jobban megé rtika tananyagot,
isko|ánkban hetente, havonta haszná|ják a
pedagógusok' A frontá|isosáá|ymunka, mint
magas
szerevezé si mód
száza|é kban
használatos munkaformaisko|ánkban.Az egy
osáályban, szakmán tanu|ó tanu|ók tanu|ási
tevé kenysé gemive| ugyanazon a he|yszí nen,
idõben,ütembenzq|ikaz azonosoktatásicé |ok
e|é ré se
é rdeké ben
í gyé rthetóa frontá|ismunka.
A szemlé |teté st,
mely szinté na frontá|isoktatási
módszerhez rende|hetóhozzá, viszont fontos
szerepevan a tanu|ókszámára a magyarázatok
szem|é |etessé
té te|é hez.
Szakké pzõiskolában,
aho| a szakma e|sajátí tásaaz
.a egyik cé |, ott
közkedve|t oktatási módszer
szem|é |teté s.
|sko|ánkbanis e|terjedtmódszer.A szem|é lteté s
módszere az oktatási fo|yamatbanhozzfláru| a
gondo|kodás
ké pszerû,
szem|é |etes
gyakor|ati alka|mazási
fej|eszté sé hez, a
|ehettí sé gek fe|tárásához, a
tanu|ók
é rdek|Õdé sé nekfe|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 voktatási módszer
a|ka|mazása inté zmé nyÜnkbentöbb é ves
gyakor|atnakkoszönhetõen e|terjedtmódszer.
|sko|ánkré sá vetta Második esé |yprogramban,
majd a Szakisko|ai Fej|esáé si Programban,
Dobbantó programban,Hí d programban,me|y
programokban
pedagógusok
a
vettek ré sá é s a modern
továbbké pzé seken
Az oktatási
oktatási módszereket e|sajátÍ tották.
ku|tú rába
beé pü|etek
ezen módszerek,me|yeket
biztonságga|haszná|nakko||é gáink'
azonban a
szakké pzõ 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|nõtt, de a játé kok
erõteljesenmotivá|jáka tanu|ókat,amennyiben
a|ka|mazásukra ritkán' a ,,komo|y''tanu|ás
szí nesí té seé rdeké benkerü| sor' Megfe|e|õ
arányban haszná|jáka pedagógusoka taní tási
óráikon.A házife|adat
a tanu|óköná||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.
|skolánkbanrendszeres a házi fe|adat adása
tanu|óinknak.Az e|mé |etiórákon ez jobban
e|terjedtmódszer, mint a gyakor|atiórákon. A
gyakorta
házi fe|adataz oktatásitevé kenysé gnek
vitatott mozzana|a' A házi fe|adat mé gjobban
megnöve|ia tanu|ókkÖzÖttikü|Önbsé get,
hiszen
a jobb otthonikörÜ|mé nyekközü| é rkezõtöbb
kap,többet profitálaházife|adatbó|.
segí tsé get
A
házi fe|adatje|entõsenmegnöve|i a tanu|ásra
té ny|egesenfordí tott idõt' ami az oktatás
iqenszorosankorre|á|'
eredmé nyessé qé ve|
A tanári módszerek fejlesáé sé Umegú jí tását
generá|taaz ú jpedagóguse|õmenete|i
rendszer
bevezeté se.

Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé pisko|a

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

F'z. otthoni tanu|ást a pedagógusok 73o/o-a
lega|ább hetente egyszer ad házi fe|adatot'A
házi fe|adate|ké szí té seben/vagy
más prob|é ma
eseté n|ehetkeresnia ko||é gákat
e-mail-en,i||.ha
mûkÖdtetzárt Facebook csoportotakkor, ezen
keresáÜ|.
A tanári módszerek alka|mazásábanjelentós
kü|Önbsé gektapaszta|hatóak.Pa e|õadás, a
tanári magyarázal é s a megbeszé lé sszinte
minden órán, majdnem minden tanár
repertoárjában e|õfordu|. A ké rdõí vek az
mutatják' hogy a klasszikus információátadó
módszerek, a figye|emfe|ke|té as, foga|mak
magyarázata, az összefüggé sek megvi|ágí tása
kombinálva a megbeszé |é sse|haté kony é s
eredmé nyesmódszer |ehet,ha a fegyelemé s a
figye|emmûködik az órán.
Másik kedve|tmódszer a tanu|óikise|õadások'
prezentációkeszköze, de egyré sá az idõhiány
miatt,másré sá mert a tanu|ókeqv ré szenem
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veszi igazán komo|yan a fe|adatokat, jóval
ritkábban(ó esetbenhavonta)kerÜ|neksorra'
Szinte mindenki haszná| szem|é |teté minden
st
tanórán,hiszen a többcsatornásoktatásminden
tantárgyeseté bennöve|i az é |mé nyszerûsé get
A szakmai tantárgyakná|
é s a haté konyságot.
kü|onösen fontos, hogy ne csak szó essen az
adott
anyagró|,
de
ké zze|foghatóan
megtapasáa|hassákaz 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 võ tudásanyag
mozgósí tásáva|e|indí thafiaaz é rdek|õdé sta
továbbitudásanyagiránt'
A modern, diákokat |eginkább megmozgató
projekt-' kooperációs módszerek isko|ánkban
mé gnem tú lgyakran(|eginkábbfé |é vente
vagy
ritkábban) é s nem minden pedagógus
munkájábanvannak je|en.A fiata|abbko||é gák
módszertani fe|ké szü|tsé geezen a té ren
vá|tozatosabbnakmondható. A játé k viszont
ismerté sközkedve|tmódszer,é |mé nyszerûsé ge
megtöri a hagyományos munka meneté t,
fej|esáia ké pessé geket,
é szrevé tlenü|
de sajnos
sokan alábecsÜ|ik a je|entõsé gé t,
tú | ritkán
haszná|ják.A házife|adatmódszeremegosztjaa
tanárokat, körÜ|be|ü| 30%-uk
napi szinten
.otthoni
a|ka|mazza. de sokan az
tanu|ás
hiányosságaieredmé nyeké ppen
inkább az órai
munkárahe|yezika hangsú |yt.

tanárimódszerekrõ|
vanmé ré s.
Kocsis Pá| Mezõgazdaságié sKörnyezetvé de|mi Aza|ka|mazott
Útmutatóva|
támogatják
tanu|ást.
az otthoni
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
Isko|ánkban
egy mesterpedagógusis do|gozik.
LipthayBé |aMezõgazdaságié sÉ le|miszeripari
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium
Mive| az isko|ánaknincs mé ré sea tanórán
módszereketi||etõen.
a szaktanárok
a|ka|mazott
tané venké ntké t aIka|ommaIbeszámoIiban
köte|esek tájé koztatást adni az á|ta|uk
módseerekro|'Az otthonitanu|ást
a|ka|maz*tt
FM
Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pzõ
házi feladatokka|.
kiselöadásra feIké szÜ|é sse|.
Központ, Mezõgazdasági Szakgimnázium, projektmunkávaltámogatjuk.Nincs a tanári
rendszer. a
együttmûkodé sre
é pÜ|oé rté kelé si
Szakközé piskolaé s Ko||é gium
Pedagigiai Programe|õÍ rásait
a|kalmazzuk.
A
beszámo|tatás formái.
házi
do|gozat.
rÖpdo|gozat.
té mazáródolgoeat.projektmunka
é rté ke|é se
szobeli fe|e|et.Erté ke|jÜk
az ota|
munkát.Próbavizsgákatis szervezÚnkrninden
tané vbena vé ozõstanu|iknak.Tané vvé oena
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$Zakgimnáziumban az é ves tananyagból
tartunk.
'kisárettsé git,'
Eár n:ái,*sekk*l a tar.:*rárr aik*lrnaa*tt
módsa*rekei ill*toen i-]e$] ;"*ndelkezünk.
ism*rj*ktanárainkoktatÖ!kulturáját,Á '",ee*t*k
rendszci"**en l*t*gat*ek ói*kai. m*ly*k*t
k*v*in*k' Iv
rn*gb*sz*lé ceki* é rté k*lé s*k
m*ghatár*zauk*z ***1i
elej*na munkat*rvi:*n
tané vb*n *rté ke|ágr* kerüi* p*dagogus*k
iistá;át' me|yre e|sõs*rban *eck a k*li*gák
k*rú ingkfel. akikn*k ianí *i*gyel*tiel|*n*reé s*
vágy min*sí té se |e*z. l'\z óraia*t*g*tások
igy be i*dia *pí tenimunkájáb*"
iap**zta|atait
Bár t*vábbra is l*ginkább * í r*ntáii*
*szÍ álymunkaa j*l|emaõ' minden koilega
*lkalma: *a áráa pár*s, csos*rt*s *s egyé ni
: tanári
zo tevé kenysé s*k
m*nkaí orrnáiis" Je|ler't
magyarázat' ki*e|ciadás. pr*jektmidszer.
megb*szé |é s.
vlta. czerni*ltetás'Tant*rrneink
projektorralé s kivelí tov*l*l|átsttak,í gy ad*ft a
{eh*tisé gaz lKT **zk*zok alk*lrna:ásárg is.
*ida.*i{üirí '*t,
sokan adnakrneg*ly*nirrternet*s
$" tariáick esy
ame|y*ks*gí tika í alké szu!**t.
rásze Facebook*sapcrt*katncz lé t;"*'ahová
tÖ|teneífgl
c a tanilláshcz.
tanan}'asoi(at
szery*engk
tantárgyi
Rendsz*rssen
hanem
nerncsak az isk*|;ib*n.
korrepetá|ásokat'
a k*!|é giumban
is. fizek*t minden *s*tben az
adott tantárgyrak*p**í tettgzaktan;lrokvé gzik.
*i
Az iskc}a rende|keaiké rtÉ kelé szabályz*tta|.
si
ûan rneghatározz*az *rté k*|é
amely egy*rt*im
*s
alapelveket.az *r*emjegyekva!*mi*ta fé lé vi
az é vvé gtasztályzat*kkialakí tásánakm*dját.a
tani:lr*ányoka|atti vizag;*kr*vanatk*z* kÜiÖn
gzakmai gyakcrlal
*zaballyokat é s a
A
krité riumait'
eredmé nyess*gé nek
r*gzí tjiik
a
tanmenetekben
ami az elé gsé ges
rninimunikav*t*lmányeket'
szinihee sauksé ges.A sz*b;i|yzatmegtal*lhat*
az iskolahan|apján'a tanulóké sszillik számára
egyaránte|é rhetc.
A|kalmaaott szárno*ké r*siformák. támazáro
dolgozat. rÖpdolgozat' *z*b*li Í e|elet' házi
do|gozat. tesat. Önátió {eladat é rté kei*se'
pr*jektmunka.
gyakariaiipr"oduktumok,
kol|é gák nagy rÓsze mé g mindig
A
|eggyakrabban a?. e|õadás es magyarázat
módszeré t a|kalmazza annak e|lent*re,hogy
szinte a|ig van o|yan.aki ne Vett volna ré szt
a
ahol
valarni|ven továbbki
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legmadernebboktatásimódszereketismerhette
né hány
meg^Á megbeszé |ééssvita is e|ofordu|
órán' de ez inkábbkÖzismereti
órákon.
A tanulói kise|õadásokkalis próbá|koáunk már
né hányan.de nagyongyakrane|õfordu|t'
hogy a
feladatot.A
tanu|óknem ké szí tettée|ka bevá||alt
sok kudarc, a kevé s sikeré lmé ny
a tanárt is
frusztrál1a"
de azé rtarra törekszunk. hogy ezen
vá|toztassunk'
A kisszámÚtantestÜletiinkben
van azé rtolyan is,
kooperatí v oktatási
aki a|ka|mazza a
midszereket,ha nem is mindenórán, de havonta
|egalább2 a|kalomma|'
Az oktatásszervezé $i
módok é s munkaformák
közÜl a |egtöbben a frontá|is osztá|ymunkát
a|ka|mezzák,
de né met.é sango|irákona páros
munka gyakoribb.A csoportosfe|adatmegoldás
inkábba közismeretiórákon í ordu|e|o"A szakmai
irákra a tanárimagyarázatmel|etta szemlé |teté s
a jel|emzõ'
Házi í eladatotegyre ritkábbanadunk. mert az
otthonitanu|ás a tanu|óinklegalább 80 9d.ára
nem je|femzõ.Ha mágis adunk. akkor csak
keveseta tankönyvbõl'vagy a munkafijzetbó|'
Nálunkazt ke||elé rni,hogyamitcsak lehet,azt az
isko|ában, a tanórákon kell a gyerekke|
eIsajátí ttatni.
Kicsi é s osszetartótantestületilnkvan, az adott
osztá|yban taní tó kollé gák megbeszé lik az
tanulikka|kapcsolatoseredmé nyeket.
é rintett
A |eggyakrabbana ié mazáro do|gozatot,a
gozatota|ka|m
rÖpdo|
azzák. a szóbeli í ele|etritka'
Házi do|gozatot ritkán adnak, mert nagy
százalé kbannem csináljákmeg a gyerekek.
A gyakorlatiórákon a produktumé rté ke|é se
a
leggyakoribb.
Egysé gese|járás nincs az é rté ke|é sben.
azl a
szempontot tartjuk a szemÜnk elõtt' 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 ginalkaln,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 *zempontotí igye|embe
vesznek az é rté ke|é sné l"
Az inté zmé nyimé ré sbõlaz derü| ki' hogy a
tanárok elsosorban a magyarázatot tartják
fontosnak. valamint a szem|é |teté st
minden
tanórán' Havi rendszeressé ooe| szí vesen
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tanu|ói kis*lóadásokat,
alka|mazzák a
ás*kat'
kiscsopartosfeIadatmegold
ahová
lnt*rnet*so|daloncsoportothoznak |é tre,
tananyagokat.ké pekettö|ten*k fe|' A tanárok
tÖbb mint fele mé g rrindig az irai váziatot.a
jegyzetelé st
tartjafontosnak'
Az iskclában neí n mûktdtetnek a tan:iri
*rt*ke|é si
é pÜlci,
egysé gesÍ tett
együttmûkodé sre
í endszen.
fe|mé ré sé re
ké rdõí ves
Az é rté ke|é szokások
si
vizsgá|atottervezÜnk.

3.2.Atanárok é rté keIé szokásai
si
Taginté zmé nyneve
Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
É |e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé sKo|lé gium

Az azonos szakot oktatóko|lé gákmegosáva a
feIadatok igyekeznek egysé ges tudásfe|mé rõ
|apokat, dolgozatokat összeá|lí tani' Pd
mindig
é rté ke|é sné
| a kimenetivizsgák é rvé nyes
százalé kainak megfe|e|õen á||í tjákössze a
ponthatárokat é s határozzák meg az
ája
Az egyÜttm
ûködé segyik Í orm
é rdemjegyeket.
10/11. osáá|yban a kisvizsgák i||etvea próba
amelyek során a va|ódi vizsgáknak
é rettsé gik,
megfe|e|õ mé rólapokkal i||etve va|ódi
vizsgabizottságga|
vizsgahe|yzetekke|'
szembesü|neka tanu|ók.
Diagnosztizá|ó, formatí v é s szummatí v
szóbeli é s
é rté ke|é sek
egyarántlé teznekí rásbe|i,
gyakor|atifeladatok formájában. A vá|asztott
módszer termé szetesen tantárgyspeciÍ ikus,
a tanu|ik e|té rõ
csoportfüggõé s a|ka|mazkodik
ké pessé geihez.
megfe|e|õen
a kimeneti
A fentebbem|í tetteknek
vizsgák száza|é kaiaz ú tmutatók,ezentú |minden
szaktanár saját maga dönt az é rté ke|é si
határairó|,száza|é kairó|.
lgenvan' Az álta|ánosigazgatóhe|yettesminden
a szaktanárokat,
hónapbaní rásbannyi|atkoáatja
hogymegtörté nt-e
a havontaszÜksé ges|ega|ább
eredmé nyezõtanári é rté kelé s.
egy é rdemjegyet
Fé |é vente
a nf|atkozat kiegé szü|a té mazárók
meoí ratásával. Ezeket a dolqozatokat a
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munkaközÖssé g vezetõk
összegyûjtik.

szaktanáronké nt

é rté ke|é s
n
Bársony |stvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, A tanárok egyÜttmûködé sé a|apu|ó
a munkaközössé gek
mûködik inté zmé nyÜnkben'
Szakközé piskolaé sKo||é gium
tagjai rendszeresen é rtekeznek a tanu|ók
prob|é mákró|,
közeIgõ
munkájáró|,
a mego|dandó
is rendszerint
Í eladatokró|,
í gyaz é rté kelémódja
s
e|õkerÜ|.
A tantestü|etegyÜttszavazta meg az e-nap|óba
kerü|õ jegyek sÚ|yozását. A szakmai é s
közismeretitárgyakattaní tótanárokmegbeszé k|i
é s igyekszenek egysé gessé tenni é rté ke|é si
rendszerüket.
A kü|önbözõ bemeneti mé ré sekeredmé nyei
mindenki számára e|é rhetõek,eredmé nyeik
fe|haszná|hatók. A
tanulók munkájának
é rté ke|é se
sokfé lemódon törté nik.Közismereti
tárgyak eseté n a Ieggyakrabbana|ka|mazott
módok a té mazároé s röpdo|gozatok,me||ettük
kisebb mé rté kben,de a szóbe|i fe|eletek is
szerephezjutnak.
Szakmai gyakorlatokon,idegen nye|vi órákon'
vagyis aho| kisebb csoportokka|van |ehetõsé g
dolgozni ott több lehetõsé g Van szóbe|i
számonké ré sre.
A tesztek é s a számí tógé pes fe|adatok
marad.
a|ka|mazásahátté rben
Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Ko||é gium

Szóbe|i é rté ke|é s.Azonna|. osztá|yzat.
Azonna|,Vagy egy hé tenbe|ü|.
É rdemjegy.
a'
Pedagógiaiprogram
ban szabá|yozv

és
BereczkiMáté É |e|miszeripari
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

tapasáa|ati
A pedagógusoké rté ke|észokásait
si
ú ton, interjú ,va|amint ké rdóí v segí tsé gé ve|
mé rtük.
a
tanári
inté zmé nyben mûködik
^z
Az
é pÜ|óé rté ke|érendszer.
si
egyÜttmûködé sre
egy munkaközössé gben do|gozó ko||é gák
fé lé venké nt,
illetveaz é v fo|yamántöbbször é s
rendszeresen ÖsszeÜ|neké s megbeszé |ika
tanulókka| kapcso|atos magatartási é s
egyaránt.Az
vonatkozóké rdé seket
é rté ke|é sre
isko|ábanje|en vannak a bemenetimé ré sek,a
é sa szakmaife|mé rõ
szintvizsga,a kis é rettsé gi
si
vizsga a vé gzõsökné |.É rté ke|érendszerünket
törekszÜnk egysé ges szempontok szerint
kia|akí tani
é sfenntartani.
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e
ko||é gáink
Inté zmé nyünkben
az a|ábbié rté ke|é si
módszerekethaszná|ják té mazáródo|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|maznaköné rté kelé sté s
egymás munkáját is é rté kelikóra|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. Mindebbõ|
|átható' hogy ko||é gáinkvá|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|eteka |eggyakoribbak.A számí tógé pes
é rté ke|éa|acsony
s
száza|é kának|egfõbboka az
i|yen je||egû infrastruktú rahiánya il|etve az
oktatottszakmákje||egeis szerepetkap itt.
Kisebb mé rté kben,de megje|enneka tesá
je|legû i||etvegyakor|atife|adatok.A szakmai
gyakor|atot oktató pedagógusok az öná|ló
feladatok,a gyakor|ati
órák produktumai
valamint
a szóbe|ife|e|etek
a|apjáné rté ke|ik
diákjaikat.

Fodor József E|e|m
iszeripariSzakgimnáziumé s
Szakközé piskoIa

Inté zmé nyÜnkPedagógiai Programja ad
ú tmutatást minden pedagógus számára az
isko|ai
beszámo|tatás, az
ismeretek
számonké ré sé nek
követe|mé nyeirõ|
é sformáiró|.
A tanu|ók te|jesí tmé nye||enórzé sé nek
he|yi
rendszeré nek
é saz otthonife|ké szÜ|é shez
e|óÍ rt
í rásbelié s szóbe|ife|adatokmeghatározásának
á|ta|ános szempontjainak kido|gozásáná| a
rendszeressé g,cé ltudatosságé s fo|yamatosság
figye|embe.
e|vé vettük
t
Pz
egysé ges
szabá|yzó
rendszerünk
egyé rte|mûen meghatározza az é rté kelé si
a|apelveket,
va|aminta fé lé vi
és
az é rdemjegyek
módját' a
az é vvé giosáá|yzatokkia|akí tásának
tanu|mányoka|atti vizsgákra vonatkozó kü|ön
gyakor|at
szabá|yokat é s a
szakmai
krité rium
eredmé nyessé gé nek
ait.
lsko|ánkban egyaránt fontosnak tartjuk é s
a|ka|mazzuk a bemeneti mé ré seket, a
is.
folyamate|lenõrzé ésts a kimenetimé ré seket
A mé ré sekmindegyikemás-más haszonna|jár
Szerves
é s egyikükfunkciTjasem né |kÜlözhetõ.
összekapcso|Tdásuké s rendszerbefoo|a|ásuk.
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Va|amintfo|yamatosmûködé sük megteremtia
figye|emme|kí sé ré sé nek
tanu|ii te|jesí tmé nyek
|ehetõsé gé t,a hiányok idõbeni é sz|e|é sé t,
tanári
korrigá|ását. Lehetõvé teszi a
teljesí tmé nyek eredmé nyessé gé nek a
megí té |é sé
azt,isko|aimunka haté konyságának
minõsí té sé t'
A bemenetimé ré sekcé |ja'hogy megá||apí tsuk
az isko|ába é rkezõ 9' é vfo|yamostanu|ók
Ez egyré sztje|zi az isko|a
fe|ké szü|tsé fokát.
gi
másré sájelzé sÜ|
szo|gá|hata
továbbife|adatait,
Arra is |ehetõsé get
ad,
várhatóte|jesí tmé nyekrõ|.
hogy összevetve a
ké sõbbi mé ré sek
eredmé nyeive|információt kapjunk az isko|a
te|jesí tmé nyé rõ|.
A fo|yamate||enõrzéazs isko|ai munka belsõ
szabá|yozásánakdöntõ eleme. Eredmé nyeké nt
megá||apí thatóa napi isko|ai oktatimunka
szintje,megí té |hetõ
a napi aktuá|istudásszint,
mi|yen teendõk á|lnak mé g a neve|õ e|õtt a
kí vánatostanu|óite|jesí tmé e|é
ny ré sé ig.
teremtenekaz
A kimenetimé ré sek|ehetõsé get
az
isko|a é s az egyes tanu|ók eredmé nyeinek
összeveté sé re az e|õzõ teljesí tmé nyeikhez,
standardokhoz.
Ga|ambJózsef MezógazdaságiSzakgimnázium Az egy osáá|yban taní tó, valamint az egy
ko||é gák
munkakÖzössé gben
do|gozó
é sSzakközé pisko|a
rendszeresen Összeü|nek é s megbeszé |ika
tanu|ókka| kapcso|atos infórmációkat. Fz
kis
isko|ábanmegfigye|hetõ
bemenetimé ré sek,
szintvizsga
egysé ges
é rettsé gi,
követelmé nyeket,é rté ke|é tesz
st |ehetóvé .Az
alábbi é rté ke|é simódszereket 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
produktumok,
é rté ke|é se, gyakor|ati
projektmunka,mint é rté kelé forma
e|terjedta
si
ko||é gák köré ben. Az infokommunikációs
eszközök á|ta|i (on-|ine) é rté kelé siforma
kia|aku|óban
Van az inté zmé nyben,
de mé gnem
a
a mindennapigyakor|atré sze,|eggyakrabban
fej|esáé sse|' fe|zárkóáatássa| fog|akozó
pedagógusok
ko|lé gák haszná|ják. A
aIka|maznak öné rté ke|é st, társé rté ke|é st,
munkaközössé gek
va|amintcsoporté rté ke|éAst'
egysé ges é rté kelé sta|ka|maznak. A he|yi
é rté ke|é sek
tantervekben megjelenik az
egysé gessé ge.A digitá|isnap|óban a jegyek
sú |vozása meqie|enik, melvet a tantestü|et
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szavazottmeg, hogy a kÜlönbözõ szí nûjegyek
mi|yensú ||ya|
számí tanak
be a tanu|ókát|agába.
A felzárkóáatássa|, fejIesáé sse| fog|akozó
ko||é gák
|eggyakrabban
teszt,Öná||ófe|adaté sa
számí tógé pes fe|adatokat haszná|ják az
é rté ke|é sre.
Kisebb mé rté kben,
de megje|enika
projektmunka,
va|aminta
szóbe|i számonké ré s,
gyakor|atife|adatok.A szakmai e|mé leteté s
gyakor|atotis oktató pedagógusok az Öná||i
fe|adatokaté s a gyakor|atiórák produktumait,
valamint a té mazárõ do|gozat, röpdo|gozat,
szóbe|i fe|e|et é s házi do|gozatok a|apján
é rté ke|ikdiákja. A gyakor|atioktatásban az
é rté ke|é saz öná||ó fe|adatok' va|amint a
gyakor|ati produktumok' projektfe|adatoké 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 mazáródo|gozatokra,röpdo|gozat,
szóbe|ife|adatokbó|
tevõdikössze. A közismereti
tantárgyakatoktatóko||é gák
é rté ke|é hason|ó
se
a szakmai e|mé |etet
oktató pedagógusoké hoz,
miszerint öná||ó fe|adat, szóbeli fele|et'
röpdo|gozaté sté mazáródo|gozatszo|gá|tatja
az
é rté ke|éa|apjait
s
|eginkább.

Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé pisko|a

jel|emzcienmatematika é s
Az inté zmé nyben
egyes szakmai tantárgyak eseté benmûködik
tanári egyiittmûkÖdé sre é pü|õ é rté ke|é si
rendszer.
É rté tetesl
módszerektekinteté ben
vá|tozatosaz
isko|aiké p:
T é mazárõdolgozat(93%)
Röpdolgozat (93%)
(80%)
Szóbe|ifele|et
Házi do|gozat(87o/o)
Teszt (93%)
tná||ófe|adat(100%)
Gyakor|atiórák produktuma(67%)
Projektmunka produktum
a (67oÁ)
(on.|ine)
fe|adatok(53%)
Számí tógé pes
kapcso|atban az isko|a
^z é rté ke|é sekke|
pedagógiai programjában ta|á|ható eljárás
megfoga|mazva'i||.a 2011. é vi CXC. törvé ny
(Nkt.)54.Sszerint.
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vonatkozó mé ré s,csak
A tanári é rté ke|é sre
arány|agritkánkerül |ebonyo|í tásra.

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

az isko|ánk
Az e||enõrzé s,é rté ke|é módját
s
programJa
pedagigiai
tartalmazza.
MunkakÖzössé genké ntegysé ges é rté ke|é si
rendszert a|ka|mazunk,a munkaközössé gek
bí rnak
dÖntenekarró| is, hogy me|yé rté ke|é sek
nagyobb sú l|yal a fé |é vi,i||etve é v vé gi
osáá|yzatokkiaIakí tásakor.
pedagógusok a
szóbe|i fe|e|eteket,
A
do|gozatokat,
röpdo|gozatokat, té mazári
tesÍ eket, i||etve az öná|ló munkára é pí tõ
beadandó fe|adatokatré szesí tike|õnyben. A
gyakor|atioktatásfontosé s hangsÚlyose|emea
gyûjtemé nyeke|ké szí té se,
a gyakor|atinap|ó
vezeté seé s határidõretörté nõbemutatása.Az
é rté kelétís pusánakrögzí té sea digitá|isnap|ó
haszná|atáva||ehetõvéteszi szü|õnek, diáknak
és
e|é rhetõsé get
az
egyaránt
A diagnosáikusé rté ke|é s
visszakereshetõsé get.
e|sõsorbanaz é v e|eji felmé ré sekszáza|é kos
jelenikmeg.A fejIesáõé rté ke|é s
eredmé nyeiben
közben visszaje|zé st
ad
a tananyagfe|do|gozása
a tanárnak a
a tanulónak a te|jesí tmé nyé ró|,
szóbe|ié rté kelé s
munkájaeredmé nyessé gé A
rõ|.
megerõsí ti, kiegé szí ti a nap|óba bekerÜ|õ
jegyeket,gyakoria számonké ré sek
eseté benaz
a tanu|óreí ektá|saját vagy
öné rté ke|é amikor
s,
társa te|jesí tmé nyé re.
A vé gzõsök eseté ben a próba é rettsé ginyÚjt
vformájára,
s
|ehetósé getaz é rté ke|észummatí
e|õké szí ati vé qsõmeqmé retteté st.
Kocsis P á| Mezõgazdasági é s Környezetvé de|mi A pedagógusok szóban i|letveé rdemjegyekke|
é rté ke|nek
a Pedagógiai Programbanlefektetett
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
e|veknekmegfe|el<í en.
LipthayBé |aMezógazdaságié sE|e|miszeripari Pedagógus lI fokozatot az oktatási Hivatal
si
8 pedagógusunk
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium pedagógusminõsí téeljárásán
é rtee|.
FM
Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pzõ Mivel az isko|ánaknincs máré se a tanÖrán
módszereketi|let*en.a szaktanár*k
a|ka|mazott
Központ, Mezõgazdasági Szakgimnázium, tané venké ntké t *lka|*mnral beszám*lóban
kÖtelesek tájé koztatást adni az á|taluk
Szakközé pisko|aé sKol|é gium
a|ka|maz*ttmódszerekrÕ|.Az otthoni tanulást
kise|õadásrafelké szu|é sse|,
házi í e|adatakka|,
projektmunkávaltámogatjuk.Nincs a tanári
é pÚio *tté kelé sirendsz*r' a
együttmûk*dé sre
A
PedagógiaiPrograme|Óí rásaita|ka|maezuk.
házi
dolgozat.
beszámo|tatás formáité mazáródo|qozat.proiektrnunka
rÖpdo|g*zat.
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é rté kelé se,
szóbe|i fe|e|et'Erté keljükaz órai
munkát. Próbavizsgákat is szervezünk minden
tané vbena vé gzõstanu|Tknak.Tané vvé gena
szakgimnáziumban az é ves tananyagbi|
tartunk'
,'kisé rettsé git''
Bár rné lásekke| a tanarán alka|mazott
módszerekei i||etóen nem rende|kezünk'
ismerjüktanárainkoktatói ku|tÚráját.A vezetik
rendszeresen |átogatnak órákat, me|yek*t
megbeszé |é sek
é s é rté ke|esekkÖvetnek.Ev
elejé na munkatervbenmeghatározzukaz adott
tané vb*n é rté kelé srekerÜlc pedagógusok
|istáját' me|yre e|sosorban azok a kol|é gák
kerÜ|nekí e|.akiknek tanfe|ügyeletie||enõrzé se
vagy minosí té se |esz. Az ira|átogatások
í gybs tudjaé pí teni
munkájába'
tapasztalatait
Bár továbbra is leginkább a frontá|is
osáá|ymunka a je||emzõ. minden kol|é ga
a|ka|mazaz órán páros, csoportos é s egyé ni
munkaí ormát
is' Je||emzõtevé kenysé gek.
tanári
magyarázai. kiseloadás. projektmidszer.
megbeszé lé s'vita. szemlé lt*tás.Tantermeink
projektorralé s kivetí tovele|látottak,í gy adott a
lehetosé gaz |KT esekoztk alkalmazására is.
$okan adnakmeg o|yaninternetesolda|akcí mé t,
A tanárok egy
ame|yek segÍ tika fe|k*gzü|é si.
ré sze Facebookcsoporiokath*z |é tre,ahová
tÖltenekí e|a tanuiáshoz'
tananyagokat
Rendszeresen
szerveznek
tantárgyi
nem csak az iskolában.hanem
korrepetálásokat.
is. Ezeket n.rindenesetben az
a kol|é girimban
adott tantárgyraké pesí teti
szaktanárokvé gzik.
Az isk*la rend*|keziké rté kelé si
szabályzatta|,
ame|yegyé rte|m
Üen rneshatá|Üzzaaz é rté kelé si
a|ape|vek*t,
az é rdem'iegyek
valarninta fé lé vi
és
az é vvé giosztályzatokkialakí tásánakmid1át,a
tanulmánvoka|atti vizsaákra vonatkozó kü|ön
szakmai gyakorlat
szabá|yokat é s a
A
eredmé nyessé gé nek krité riumait.
rögzí tjtik
tanmenetekben
a
minimumkovete|mé nyeket.
ami az e|é gsé ges
szinthezszüksé ges.A szabályzat megta|á|hati
az iska|ahon|apján,a tanulik é sszÜ|tjkseámára
egyarántelé rhetó.
Alka|maz*tt számonké ré sií grmák: tómazáró
do|gozat, rÖpdolgozat, szóbeli fe|e|et, házi
do|gozat' tesá, Önálló feladai é rté ke|é se,
gyakorlatiproduktumok,
projektmunka.
A
kollé gák nagy ré sze mé g mindig
rabban az e|õadás ás m
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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
|egmodernebboktatásimidszereket ismerhette
meg. A nregbeszé léés svita is e|óí ordulnáhány
órán, de ez inkábbkozismeretiirákon'
A tanu|óikise|oadásokka|
is pribá1koztunkmár
de nagyongyakran*löfordult'hogya
né hányan.
tanu|iknem ké szí tettée|ka bevállaltfe|adatot'A
sok kudarc' a kevé s sikeré lmánya tanárt is
frusztrálja,de azé rtarra tÖrekszilnk.hogy ezen
változtassunk.
van azé rtolyanis,
A kisszámútantestü|etilnkben
kooperatí v oktatási
aki alkalmazza a
midszereket,ha nem is mindenirán. de havonta
2 alkalomma|.
|ega|ább
Az oktatásszervezé simódok é s rnunkaformák
kÖzü| a legtöbben a frontá|is osztá|ymunkát
a|kalmauzák'de né met.é sango|ólákona páros
munka gyakoilbb'A csoportosfeladatmegoldás
inkábba kÓzismeretiórákonfordu|elõ.A szakmai
órákra a tanárimagyarázatme|letta szemlé lteté s
a jelIemzó.
Házi feladatotegyre ritkábbanadunk, mert az
otthonitanulás a tanulóink|ega|ább80 %.ára
nem jel|emzõ.Ha mé gis adunk. akkor csak
vagy a munkafüzetbó|,
keveseta tankonyvbol,
Ná|unkaá ke|le|é rni'
hogyamitcsaklehet'aá az
iskolában, a tanirákon ke|l a gyerekke|
eIsajátí ttatni.
van, az adott
Kicsi é s össze{artótantestÜ|etÜnk
osáá|yban taní ió kol|é gák rnegbeszé lik az
tanulókka|kapcso|atoseredmé nyeket'
é rintett
A |eggyakrabbana té mazári dolgozatot' a
a szóbe|ife|eletritka.
röpdolgoz*tota|ka|mazzák.
Házi dolgozatot ritkán adnak, mert nagy
nem csiná|jákmeg a gyerekek.
száza|é kban
A gyakorlatiirákon a produkturné rté ke|é se
a
leggyakoribb.
Egysé geseljárás nincs az é rté ke|é sben,
azt a
szempontottartjuk a szemünk elõtt' 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
hozzák meg a vé gsó
é rdem,iegyé kÖzosen
t.
dönté st, hiszen több szempontot figyelembe
vesznek az é rté kelé sné |.
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Az inté zmé nyi
mé ré sbõlaz derijl ki, hogy a
tanárok e|sos*rban a magyarázatot tartják
st
fontosnak^val*mint a szem}é |teté m!nd*n
tanórán. Havi rendszeress*gg*l gzí vesen
kise|öadásokat.
tanulii
a|ka|mazz*k a
kiscsoportcsfeladatmeg*|dásokat'
lnteí nete$
oldaloncscportothoznak |é tre.ahová
tananyagokat.ké pekettÖ|tenekfe|' A tanárok
tobb mint fe|e mé g mindig az arai vá7|atü|,a
jegyzetelósttartjaí $nto$nak^
Az iskolában nem mûkÖdtelnek a tanari
é rté kelé si
egyuttmûkodé sre
é pu|õ.egysé gesí tett
rendszert.
fe|mé ré sé re
ké rdõí ves
Az é rté ke|é szokások
si
vizsgálatottervezÜnk.

3.3.Atanárok motivációja
Taginté zmé nyneve
Kiskunfé legyháziMezõgazdasági é s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

Ké rdõí vesformában minden tané v vé gé na
koIlé gaösszesí ti
minõsé gbiztosí táséfeIe|õs
rt
é rté ke|i ki a vá|aszokat é s a tané vzárõ
ismertetiazokat..Á|ta|ánosságban
é rtekez|eten
e|mondható,hogy a tanárok hosszú é vekre
minta tanulóké s
visszamenõ|ege|é gedettebbek,
mint a szü|õk. (3'84 körÜ|
e|é gedet|enebbek,
mozog.)
A továbbké pzé sekenva|ó ré sá vé te|' a
módszertani megú ju|ás'a szabadidõ hasznos
e|tö|té sé nekszervezé se a tanu|ók számára
mindenpedagógusszámáradöntõ fontosságúA.
versenyfe|ké szí tõfog|a|kozások szervezé se
sikerhez juttathatjaa diákot é s a pedagógust
egyaránt.

BársonyIstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, A tanárok motivációját ké rdõí v segí tsé gé ve|
il|etve az öné rté kelé s keretein be|ül á||
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
módunkbanfe|mé rni.
Legtöbb tanárunkfontosnaktartja,sajátigé nyeis
van rá, hogy ké pezze magát, szakmai|ag
nagy ré sze|ega|ább
fej|õdjön'a megké rdezettek
egy továbbké pzé senré sá vett az e|mú |t
é vekben.
Sokan tartanak te|zárkõztató oktatást a
qvenqé bben te|iesí tõ diákoknak é s mind
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szakmai, mind közismereti tárgyakbó| fo|yik
tehetsé ggondozás,
versenyekreva|ófe|ké szí té s.
A dé |utániszakköri fog|a|kozásokona tanu|ók
más terÜ|eten mutatkozó tehetsé gÜket is
megcsi||ogtathatják.
A Szabóky ösztöndí j kieme|ia gyengé bbtanu|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 programokonadunk teret
A
k
annak,hogyjobbanmegismerhesséegymást.
gó|yaavatás, a
Bársony-hé t diáknap,
terepszem|e játé kos veté |kedõive| mind
hozzájáru|a kapcso|atoke|mé |yí té sé hez,
a közös
munkahaté konyabbá
té te|é hez.

Bedó AlbertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

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

BereczkiMáté E|e|miszeripari
és
MezógazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

A tanári motivációtké rdóí vsegí tsé gé ve|
mé rtük.
Az a|ábbiterü|eteka|apjánné ztükezt meg:
o
o
o
o

továbbké pzé sen
va|óré szvé te|
tart.efe|zárkõztatást,tehetsé ggondozást
szervez-e szabadidõs Vagy szakmai
programokat
ré szt vesz-e szakmai versenyekre va|ó
fe|ké szí té sben

Elmondható,hogy pedagógusainka számukra
idóre te|jesí tik.
e|õí rtköte|ezõtovábbké pzé seket
rá, hogy
Ezen tú |a többsé gnehezenbeszé |hetõ
továbbké pezzemagát.Magas óraszámaikmiatt
tú |terhe|tek, számukra
a
szabadidõ
fe|é rté kelõdött.
Ugyanakkor az é rte|mesú j impu|zusokra,a
módszertanié sszakmaimegÚjí tásramindignagy
szüksé g Van. Korunk ú j generációja, ú j
ál|í t
szem|é |ete,
ú jszerûneve|é siproblé mákka|
bennünket szembe, ame|yek mego|dásához
e|engedhetet|en
a tapasáa|atcsereé sa korszerû
neve|é studományiismeretek e|sajátí tása.Az
isko|avezeté seú gygondo|ja,hogy a minõsé gi
munkavé qzéfenntartásához
s
e|enqedhetet|enek
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Minderrea jövõben nagyobb
a továbbké pzé sek.
hangsú |yt
szeretné nk
fordí tani.
Kol|é gáim
többsé gefontosszerepetvá||a|minda
fe|zárkóztatás é s mind a tehetsé ggondozás
fo|yamataiban,bár eá tobbnyire a tanórák
kereteinbe|ü|teszikmeg.
je|en|eg nincsenek
Szakkörök
sajnos
inté zmé nyÜnkben,
de ennek|egfõbboka,hogya
diákokat a dé |utániidõre már szinte te|jesen
|ehetet|enaz inté zmé nyben
tartani.
A szabadidõs ku|turá|isprogramokugyancsak
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
egyarántkeresendõ.
Ko||é gáimharmada 20 - 30 é ve do|gozik a
pá|yán'a testü|etfe|eköze| 20 é ve.Ez egyré sá
szakmai felké szÜ|tsé gükrõ|áru|kodik, ami
pozití vum,de másré sá a rutinszerûenvé gzett
s
|yeit
is
több é vtizedesmunka utáni kié gé veszé
e|õrevetí ti'Ez ellenszándé kunkban
á||tenni.

FodorJózsef Ele|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskoIa

Tantestü|etlinketaz inté zmé nyiránt e|hivatott,
magasan ké pzett, tapaszta|t pedagógusok
alkotják' akik szí vesen vá||a|nakszabadidejÜk
ame|yekerósí tikaz
terhé reis olyan fe|adatokat,
inté zmé nykapcso|atrendszeré t,fokozz.ák az
jó hí rnevéét s haté konyabbá
inté zmé ny
teszik a
beisko|ázásunkat
is.
Pedagigusaink a fe|mé rt igé nyek szerint
Íe|zárkõzató fog|alkozást tartanak diákjainknak'
program
AJKszP
ré szt vesznek az
mentorá|ásifeladatot|átnak
megva|ósí tásában:
e| vagy korrepetá|ást
tartanak. A ko||é gák
nagy
hangsú |ytfektetnek a tehetsé ggondozásrais'
vá||alnak.Az
versenyfe|ké szí fog|a|kozásokat
tó
osáá|yfõnökök é s a szaktanárok Ösáonzik
nem
tanu|óikat
egyé b'
szakmai
is. A számta|anszabadidõs,
megmé retteté sekre
ku|turá|isé s sportprogrammegva|ósí tásais a
ko||é gák
vá||a|ása'
Az isko|ánkí vÜ|iszakmai,egyé btanu|mányié s
szabadidõs programokjó a|ka|matteremtenek
arra, hogy a tanár diák kapcso|at fej|õdjön'
va|aminta szakmához kapcsolódó Új do|gokka|
mind tanár, mind diák megismerkedhessen,a
pedagógusaink szí vesen szerveznek tanórán
kí vÜ|iprogramot diákjainknak.Mindezekke|a
a mindennapitaní tássa|é s
több|et fe|adatokka|,
az arra va|ó fe|ké szü|é sse|
a tanárok iqencsak
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|eterheltek. Egyre nehezebb a tanárok
motivációjátfenntartani,hiszen a sok munka
e||ené reegyre kevesebb sikeré |mé nyé ri a
ko||é gákat.
Ebben nagy segí tsé ga jó isko|ai
k|í ma fenntartása:egymást tudjuk Ieginkább
motivá|ni,
igyekszÜnkegymásnaksegí teni.
A
tanárok motivációját nagymé rté kben
befo|yáso|ja az is, hogy mennyire veszi
figyelembevé |emé nyéazt isko|a.Inté zmé nylink
vezeté se kü|önösen fontosnak tartja, hogy a
tantestÜ|et
e|mondhassaa vé |emé nyé
é stöt|eteik
beé pÜ|jenek
az isko|amindennapi
munkájába.
i|l.
A tanárimotivációtmutatja,a továbbké pzé sek
azon ré sá vevõ ko|lé gákszáma. Tantestü|etünk
tagjai szí vesen vesznek ré szt e|sõsorban
módszertani, i||. szemé |yisé gfej|eszté sse|,
konfliktuskeze|é ssel
kapcsolatos
Legnagyobbaránybansaját
továbbké pzé seken.
igé nye miatt fej|esztik önmagukat, hiszen
fontosnaké zik munkájukat.Az isko|avezeté se
is kü|önös figye|met fordí t a továbbké pzé si
lehetõsé gekkihaszná|ására,ezze|is motivá|vaa
kol|é gákat. Lehetõsé g szerint hozzájáru| a
továbbké pzé skö|tsé geihez, i||' biáosí tja a
inté zmé ny
he|yettesí té st. Mindeá
az
Továbbké pzé Terve
si
röqzí ti.
Ga|ambJózsef Mezögazdasági Szakgimnázium A pedagógusaink az e|mú lt é vekben több
pá|yázatnak köszönhetõen ré sá vehettek
é sSzakkÖzé pisko|a
továbbké pzé seken.
Az isko|akü|önös figye|met
fordí t
a
továbbké pzé si |ehet<í sé gek
kihaszná|ására,ezze|is motivá|vaa ko||é gákat
a
felé
vezetõ
ú
ton'
Tö
bb
bo|dogu|ás
,,könnyebb'
ko||é ga
is ré sávett'
3 vagytÖbbtovábbké pzé sen
A te|jestantestü|etré sá vetta tané vmegkezdé se
e|õtt 30 órás é |mé nypedagógiaké pzé sen,
me|ynek cé |1aaz vo|t, hogy Új módszereket
tanu|janak a ko|lé gákjáté kos' é lmé nya|apú
megköze|í té sben.
Az isko|avezeté seú gygondo|ja'ha egy kol|é ga
motivá|té s minõsé gimunkát szeretnevé gezni,
szüksé g
akkor a továbbké pzé sekre,
a fej|õdé sre
van.
A motivá|tpedagógustaní tványait
is motivá|jaa
jobb eredmé ny e|é ré sé re,
ezé rt fe|zárkiztató
fog|akozásokattart'
Gregus Máté MezógazdaságiSzakgimnázium
é sSzakkÖzé pisko|a

Tanári motivációt ké rdõí vek segí tsé gé ve|
szoktunkvizsgálni.A motivációvizsgá|atánakaz
eredmé nvévisszacsatoliuk
t
a meofele|õisko|ai
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fórumon, je||emzõen munkaközössé gi
megbeszé |é seken'
neve|õtestü|eti

és

A fej|ódé sre
ösáönzó|eg hat:
13%
Ko||é gáim:
Vezetõim:13%
Ö nmagam:67%
Senki sem ösáönoz. 7o/o
Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

A tanári motiváció vizsgá|atára ké rdõí ves
próbá|kozás'
A
formában
törté nik
továbbké pzé sekenva|ó ré szvé te|(56%) é s
annaktervezé se(30%)mutatja,hogy a ko||é gák
nagy ré sze fontosnaktartja a módszertanié s
való
szakmai fej|õdé st.A továbbké pzé seken
ré szvé te|t
az inté zmé nyvezeté se támogatja,
segí ti (anyagi|ag é s a he|yettesí té sekke|
|ehetõsé gadódik'
egyaránt),ha továbbké pzé si
igyekszÜnk ennek |ehetõsé gé tegymássa|
megosáani. Egyre né pszerûbbekaz on|ine
továbbké pzé seka 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|õtanu|ik
is s
megkapjáka segí tsé get.
A versenyfe|ké szí té
nagy munka, kü|önÖsen az országos szakmai
versenyekeseté ben,de a siker á|ta|ábannem
marad e|, é s ez ú jabb motivációs forrás a
pedagógusokszámára.
Motivá|óerõ, hogy a tanárok mennyireé 'zik a
vé |emé nyÜk
fontosságát.A ko||é gák
65%-a Úgy
t
é s ré szben
é zi, hogy vé |emé nyémegosáhatja
26%-uk pedig ú gy
adnak is a vé |emé nyé re'
gondo|ja, hogy te|jes mé rté kbenszámí t a
vé |emé nyiik.lnformá|is é s formá|is szinten
e|mondható, hogy jó a kommunikáció az
inté zmé nyÜnkben,
köszönhetõen annak is' hogy
kis inté zmé ny
vagyunk.

motivációt
munkakÖzössé gi
Kocsis P á| Mezõgazdasági é s Környezetvé de|m
i A
tanári
megbeszé |é seken
keresztü|vizsgá|ják'
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
LipthayBé |aMezõgazdaságié sE|e|miszeripari )edagógus || fokozatot az oktatási Hivata|
8 pedagógusunk
si
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKollé gium rcdagógusminõsí té e|járásán
irte el.
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nem mé rjük,
|anárainkmotivációját
a mé ré st
a
rojektsorántervezzÜk
FM Ke|et-magyarországiAgrár.szakké pzõTanárainkmotivációjátnem mé rjük,a mé ré sta
projektsorán tervezzÜk.
Központ, Mezógazdasági Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a
é sKo|lé gium
Nem vizsgá|juka tanárimotivációta jánosha|mi
isko|ában.
Va|am*nn1litantárgy *ktatásához megí *|e|õ
vé gze|tsé gûszakemberr*| rende|kezzxnk' A
nagy |átszámÚtantesti":l*tet
az inté znrán5l
iránt
e|hivaÍ ott, magasan ké pzett, tapasztatt
pedagé gusok
alkotják.akik szí vesenvállalnak
szabadid*jük terhé re is o|yan feladatokat,
amely*|t
az
ini*amóny
erÕsí tik
ji
kapcsalatrendszeré takazzák
t'
az inté zmé ny
hÍ rnevé t é s
haté kanyabbá teszik
a
is.
beisko|ázásunkat
A tanároka mindennapitaní tássa|
é saz arra vali
í e|ké sziliesseligencsak |*terheltek"Eme|lett
sokan k*rrepetálnak,szakmai é s kczismereti
fe|diákjaikat.Vannak olyan
versenyekreké szí tik
ko|lé gák,
akik dé |utániszabad idõs é s egyé b
kulturális programokat szerveznek
a
gyerekeknek. A továbbké pzé srejelentkezõ
kollé gákat
ae isko|atáí nsgatjacé |jaielé ré sé ben'
Nemcsak a szabad idõt biztosí tjuk* ké pzé s
során' hanem a ké peé si k*|tsé gekh*zis
hozzájáruIunk.
TÖbben vá|la|nak lslí CI}ánkÍ vÚ| is munkát
jövedelmiik kiegé szí té sé re.
ezekre tekintettel
vagyunk.
To|etánsan
kezeljük
a
kisgyermekesekné la gyerek betegsé gé bõ|
adódó hiányzást' Az oktatáshoz szuksé ges
eszkozok é s egyé bfe|té t*|ek
a rendeikezé sre
á||nak.ame|yszinté nfontos az eredmé nyessé g
szempontjábó|'
Egyre nehezebb a tanárok motiváciiját is
Í enntartani,
hiszen egyre kevesebbsikeré lmé ny
é ri a ko|lé gákat.Egynást tudjuk |eglnkább
motivá|ni,igyekszünkegymásnaksegí teni,Ez
nálunk azé rttud mûkÖdni'mert kis tantestület
vagyunk,nehezen|ehete|titko|ni,
ha valakié ppen
vá|ságban van. Szentesen nincsenek mé ré si
eredmé nyek
a tanárimotiváciiravonatkozian.
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4. lskola pedagógiallé gköre
4.í .Tanárdiák kapcsolatok
Tag.nté zmé ny
neve
Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium'
Szakközé pisko|aé s Ko||é gium

ré s ben
A partneriigé nyé se|é gedettsé gmé kereté
ké rdõí vesformában vizsgá|juk,hogy mennyire
e|é gedettek
a tanu|óka pedagógusokkal.|||etve
az inté zmé nyi é rté kelé sben ré szt vevcj
pedagógusok eseté ben szinté n törté nik
ké rdõí vesanonim fe|mé ré s.
A visszaje|zé sek
a|apjáncé |okattûzÜnkki. A diákönkormányzat
közvetí té sé ve|
közvet|enÜlis közolhetika tanu|ók
javas|ataikat.
igé nyeiket,
A Mentorhá|óa|apí tványi
kü|sõsmunkatársaá|ta|
jutnak az osztá|yÍõnökök p|usz információkhoz.
A várandós diák|ány eseté ben ameddig
egé szsé gügyiá||apotaengedi é s a szándé ka
megvan,akkor tovább fo|ytatjatanu|mányaitaz
osáá||ya|.
osáá|yfõnöki óra kereté ben a vé dõnö, az
osáá|yfónök é s az isko|aorvosis tájé koáatjaa
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 ssegí t'

BársonylstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, A tanár-diák kapcso|at minõsé gé t ké rdõí v
Szakközé pisko|aé sKol|é gium
segí tsé gé ve|
mé rjÜkfe|. A fe|mé ré sek
a|apján
kiderü|,hogy a tanulók többsé ge elé gedettaz
isko|ábanfo|yópedagógiai,neve|õimunkáva|.
Ez köszönhetõ annak, hogy a |egtöbb tanár
nyitott a gyerekek fe|é , meghal|gatják
prob|é máikat
é s egyé nreszabottanigyekeznek
mego|dástta|á|nia prob|é máikra.
Hivata|osan
a diákoktámogatásátcé |zóprogram,
ami je|en|egis mûködik az isko|ában az a
Szabóky ösáöndí j' 2o16-2017-es tané vben
vo|taka Macika ösáöndí jra jogosu|ttanu|ónkis,
az idei é vben sajnos nem vo|t sikeres
pá|yázatunk.Mive| már volt pé |daarra, hogy
diák|ányunk teherbe esett, kieme|t figye|met
fordí tunk a fe|elõs csa!ádtervezé sre való
figye|emfe|hí vásra.
Az isko|ai vé dõnõ tart
elõadást a té mában'de bio|óqia óra keretein
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be|Ü| is kieme|t figye|met fordí tanak a
re.
szaktanároka té maközös megbeszé |é sé Erre
nincs
nagyszÜksé gvan,hiszensok tanu|ónknak
az i|yenje||egûgondjait,ezé rt
kive|megbeszé |nie
nagyon fontos a biza|mi viszony kia|akí tása
velük' hogy mé g idóben segí tsé gettudjunk
nyÚjtani.
Az eddige|õfordu|t
esetekbenaz isko|atovábbra
várandós diák|ányok
is
támogatta a
továbbtanu|ását,de a gyermek megszÜ|eté se
sikerte|envo|ta
után mindenjó szándé ke||ené re
az isko|ába.
tanu|ókvisszavezeté se
A szociá|is problé mákatje|ezzuk a megfe|e|õ
szerv fe|éé sve|ükegyÜttmûködvetörekszÜnka
prob|é ma
mego|dására.

Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo|lé gium

Beszé |geté sekke|, csoportfogIaIkozásokka|,
Fö|zárkóztatás.
közÖssé gé pí játé
tõ kokka|.
járunk e| a várandis
Támogatóan,segí tõké szen
tájé koztatás.Isko|aorvos
diáklányokka|.Vé dõnõi
á|ta|tartott
e|õadás.

BereczkiMáté E|e|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

Az isko|ánkbana tanár.diák kapcso|atjónak
nincs.
mondható'Erre vonatkozóké rdõí vÜnk
A jó kapcso|attettené rhetõa taní tásiórák é s a
tanórák közötti szünetek |é gköré n, é s a
programok
a|ka|máva|.
szabadidõs
(sportrendezvé nyek, ku|turá|is programok,
kirándu|ások'versenyekstb.)
Ezek a|ka|máva|más tí pusú kapcso|idások
jönnek |é tre,me|yeka mindennaposmunkátis
segí thetik. (A tanulók i|yen he|yzetekben
prob|é máikat
az
könnyebbenmegtudjákbeszé |ni
óket taní tópedagógusokkal.)
között szerepe|,a
Tanu|ókatsegí tõprogramjaink
Szabóky Ado|fé sa Macika ösztöndí jprogramok,
valamint az isko|a A|apí tványánaktanulmányi
Ösáöndí ja.
| isko|ai
A pedagógusokoné sa vezetõsé gentú az
vé dónõi is mindig nyitottaka tanu|ókirányába,
ké szsé gesen á||nak a
szí vesen é s
rendeIkezé sükre.
Az igazgatõi iroda ajtaja mindig nyitva á||,
szí vesen Veszem, amikor prob|é máikka|
keresnekmeg a tanu|ók.
Korai gyermekvál|a|ástmege|õzõ programok
szervezé sé t, meqtartását vé dõnõink az
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osáályfõnöki
vé gzik.

órák

kereté ben fo|yamatosan

A tanu|ókaté rintõszociá|is prob|é mákat,
azok
sú lyátó|fÜggõen he|yiszinten, szüksé geseté n
szakemberekbevonásáva|keze|jük.
FodorJózsef E|e|miszeripari
és
Szakgimnázium
Szakközé piskoIa

A tanár-diák kapcso|at minõsé ge egy kis
|é tszámúisko|ábanelé gkönnyen tettené rhetõ.
Ná|unka hangu|at
szinte,,családias'',
figye|Ünk
a
gyerekekre,sokat beszé |getneka kol|é gáka
diákokka| a szÜnetekben is. Jelmondatunk,
mindenki jó va|amiben. Elsõsorban az
osáá|yfõnökök törekszenek arra, hogy miné |
jobban megismerjé diákjaikat
k
é s, hogy miné |
jobb osáá|yközossé get aIakí tsanakki. Sok
tanórán kí vÜ|iprogramotszerveznek,me|yeketa
is fe|haszná|nak.Egy kapcso|atfej|esáé sé re
egy isko|ai mûsornak a megszervezé seis jó
a|ka|om,
hogyösszekovácso|jaaz osáá|yokaté s
erõsí tsea kapcso|atot
a pedagógusokka|.
Sajnos a tanu|óinkegyre nehezebbenvonhatók
be bármi|yen iskolai programba. IgyekszÜnk
hagyományos rendezvé nyeinket é vrõ|-é vre
megtartani,
ezze|is szorosabbankötni az isko|át
a diákjaihoz.
Kieme|tenjó| é rté ke|hetõ
a tanár-diákkapcsolat
az Arany János Ko||é giumi-Szakközé pisko|ai
Programban ré szt vevó tanu|ók eseté ben.A
tanu|óka prob|é máikat
meg tudják beszé |niaz
õket taní tópedagógusokkalé sa mentorukka|.
A diákok kapcso|ataaz isko|avezetõsé gé ve|
is
j(,, a vezetõsé g tagjai mindig a tanu|ók
prob|é mák
rende|kezé sé re á||nak
a
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|nakhozzánk,merttudják'hogyfog|a|kozni
prob|é máva|.
fogunka fe|merÜ|õ
A gyermekvé de|mife|adatokat pedagógiai
asszisáens |átjae|nagyempátiáva|,megé rté sse|
é s megoldási javas|atta|van a hozzáfordu|ók
fe|é .E|sõsorbanó tartja a kapcso|atota kÜlsõ
szakmai szervezetekke| is, szÜksé g eseté n
javaslatottesz a kapcso|atfe|vé te|re
a terü|eti|eg
i||eté kes gyermekjó|é ti szolgá|atokka|, az
nehé z otthoni
önkormányzatokka|' A
körü|mé nyek között
é ló tanu|ók eseté n
támooatiuka tanu|ókko|lé qiumi
e|he|vezé sé t.
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Az isko|aivé dõnõis mindig nyitotta tanu|ókka|
kapcso|atos ké rdé sekben.Gyakran szervez
programokat,
feIvi|ágosí tó
prevenciós
inté zm
é nylátogatásokat,
e|õadásokat.
Te|jes körû
és
egé szsé gfej|esáé si
me|yben az
egé szsé gneve|é programunkat,
si
egé sz neve|õtestü|etré szt Vesz Pedagógiai
taÍ ta|mazza'
Programunk ré sz|etesen
nincs dokumentá|t
A tanu|ók megsegí té sé nek
inté zmé nyi
rendszere,de egyé ni|egigyekszÜnk
segí teni.Bevonjuk az isko|ai a|apí tványunkat,
mé rté kben
ugyan,de pé nzÜgyi
ame|ykor|átozott
segí tsé get
tud nyú jtani'
A tanu|ókanyagitámogatásárai||.ösáönzé sé re
i||. a
szo|gá| a
Szabóky ösáöndí j'
tanu|ószezõdé s|ehetõsé ge.
A tanár-diákkapcso|atminõsé gé rti|
visszaje|zé st
a minden tané vben e|vé gzett igé ny- é s
e|é gedettsérég vé n
kapunk.A diákoké sa szÜ|õk
nagyobbré szemeg van e|é gedvepedagógusok
munkájáva|.
je|zik,
Tanu|óinkaz e|é gedettsé mé
gi ré sekben
hogy kieme|ten e|é gedettekaz osáá|yfõnök
kÖzössé gé pí tõ munkájáva|, a
tanárok
felké szÜ|tsé gé jó|
ve|'
é rzikmagukataz isko|ában.

GalambJózsef MezógazdaságiSzakgimnázium Az iskolánkban a tanár-diák kapcso|at jó|
é sSzakközé pisko|a
mé rhetõ a
mentorá|ási tevé kenysé gek
a|ka|máva|.Tanu|ómentõ programjainkkozött
szerepe| a Szabóky ösáÖndí j' a Macika
ösáöndí j' va|amint az isko|a a|apí tványának
tanulmányiösáöndí ja.
meg tudjákbeszé |niaz
A tanulóka problé máikat
Az isko|aivé dõnõ,
õket taní tópedagógusokka|.
gyermekvé de|mife|e|ós mindig nyitott a
A korai
tanu|ókkal kapcso|atoské rdé sekben.
gyermekvá||a|ástmege|õzõ programké ntaz
isko|ában nõgyógyász segí tsé gé veI
e|õadást
szervezÜnk, va|amint a szociá|is terü|eten
a té máva|.
dolgozópedagógusokis fog|a|koznak
je|ezzÜk a inegfe|e|õ
A szociá|is prob|é mákat
szerv fe|é é s közosen próbá|jukmegoldani.Az
isko|ánakegy alapí tvánnya|
van kapcso|ata,akik
ruha
rendszeresen pé ksütemé nyt é s
adományokatbiáosÍ tanakazoknaka diákoknak,
kik erre rászoru|nak'
A tanár diák kapcso|atróle|mondható,hogy a
diákok naqvobb ré sze meq van e|é qedve

rf

1't6

szEcHENYr
e

G INO P-6.2.3 -17-2017-00022
pedagigusok munkájáva|. A
kapcso|at
mintí sé gé mutatja,
t
hogy az osztá|yfõnökök
törekszenek arra, hogy miné | jobban
megismerjé kdiákjaikat é s' hogy miné |jobb
osáá|yközössé get a|akí tsanakki. A kapcso|at
fej|esáé sé re haszná|ják az osáá|yok a
közössé gi programokat. Egy - egy isko|ai
mûsornak a megszervezé se' mega|kotása
összekovácso\a az osztályokat é s erõsí ti a
kapcso|atot
a pedagógusokka|.

Gregus Máté MezógazdaságiSzakgimnázium
é sSzakkÖzé pisko|a

A tanár-diák kapcso|at minõsé gé tké rdõí vek
segí tsé gé ve|
vizsgá|juk.
A pedagógusok munkájáva|a tanu|ók 88%-a
e|é gedett'
Je||emzó,hogy a tanu|ókú gy|átják'
hogy a ko|lé gáknem egyszerÛen ,,|eadják''a
tananyagot az órákon, hanem mé |yebb
megé rté sre
törekszenek.
A tanár-diák kapcso|atok minõsé gé nek a
fej|esáé seaz isko|ai köte|ezõ é s szabadidõs
e|fog|a|tságok kereté ben törté nik. Az
osáá|yfónökök törekszenek miné ltöbb isko|án
kí vü|i közössé gi é s ku|turá|is programokat
szervezni(a tanu|ók81o/o-a
eá vá|aszo|ta).
Tanulómentõ volt az Útrava|ó. amiben reszt
VettÜnk.
A terhes diák|ány eseté ben az isko|a a
tudomásárajutottinformációká|apjána té nyek
fe|tárásátkÖvetõensegí tõ,empatikusmódon á||
a gyermekvál|a|áshoz'
Termé szetesena szÜ|õk,
családsegí tõbevonásátkövetõen.
A koraigyermekvá||a|ás
egyá|ta|ánnemje||emzõ
az isko|ára,mege|õzõ programokataz isko|ai
vé dõnõiszo|gá|atbiztosí t.
Szociá|isprob|é mák
eseté benaz isko|ánaknincs
dokumentá|te|járásrendje.Általában hivata|os
megkeresé s után tudunk tanu|ói je||emzé st
ké szí teniaz isko|ában tapasÍ a|takró|.Egyé b
|áthatószociá|isprob|é másesetekbenaz isko|a
nyujtani.
megpróbá|segÍ tsé get

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

A mindennapi munkán tú | az isko|ai
rendezvé nyek
é sa kÜ|önszervezé sûesemé nyek
je|entenek a|ka|mat a tanár.diák kapcso|at
fejleszté sé re'
A tantestü|et50%-a vesz ré sá
ezek szervezé sé ben.Fokozott szerepe Van
ebben az osáá|yfõnökoknek. Ennek is
eredmé nye,hogy a tanu|ók több, mint 90%-a
oondoliaú qv.hoqvaz 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
diákközgyû|é jó|
s betö|tika szerepüket.A tanu|ók
a pedagógusokmunkájáva|.
többsé gee|é gedett
A diákok biza|omma|
fordu|hatnak
a tanáraikhoz,
de az isko|apszichológussegí tsé gehasznos
lenne.
járu|hozzá az Útrava|ó
A kapcso|aterõsí té sé hez
program,aho|a mentoré s a
Út az é rettsé gihez
mentoráltdiák kerÜ|hetközelebb egymáshoz.
A koraigyermekvá||a|ás
nemje|enteddigmeg az
inté zmé nyben,tanu|óink 90o/o-afiú ' ez a
prob|é ma
nemje||emzõ.
A
szociá|is támogatást az
isko|áva|
együttmûködõ Kiss Ferenc A|apí tvány az
Erdé szeti oktatásé rt tud nyÚjtani ösztöndí j
formájában.Fé |é vente
|ehet az ösáöndí jigé nyt
benyú jtanié s havi ösáöndí j formájában |ehet
megkapni.

Kocsis Pá| Mezõgazdasági é s Környezetvé de|mi Beszé |geté sekke|, csoportfog|a|kozásokka|,
Szakgimnáziumé sSzakközé piskola
közössé gé pí tõ játé kokkal. Fö|zárkóáatás,
kiscsoportosé s egyé nifog|a|kozásokkereté ben
fej|esáika tanár-diák kapcso|atot.
Támogatóan, segÍ tõké szená||unk a várandós
diákokhozmegadjukmindenesetbena vé dõnõi
tájé koáatást.|skolaorvosá|ta|tartotte|õadás é s
osáá|yfõnöki beszé |geté tö
s rté nik a fe|merü|õ
szociá|isprob|é mákró|.
LipthayBé |aMez<í gazdasági
é sE|e|miszeripari A viszony|agkis |é tszámmiattaz isko|a|é gköre
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium csa|ádias,aho|szinte mindenkiismer mindenkit.
Ebbõ| következõen oda tudunk figye|ni a
tanu|ikra, egy ké t kivé te|tõ|
e|tekintvea tanárdiák kapcso|atkifeiezetteniónak é rté ke|hetó.
FM
Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pzóA tanár.diákkapcso|atminõsé gé re
vonatkozóan
nenrfo|ytatunk
de fontosnaktartjuka
mé ré seket,
Központ, Mezógazdasági Szakgimnázium,
fejlesáé sé t:
tanórán kí vÜ|iprogramokka|,
egyé ni
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
e|beszé |geté sse|,
tehetsé gg0ndozással,
fejleszté sse|,
egyé ni
t*rõdé sse|,
osztálykirándulásokkal,kötet|en egyÜtt|é tekkel'
Nincsenek kü|Ön tanu|ómentõ programok,
próbá|unk
egyé ni|eg
a veszé |yeztetett
tanu|óknak
segí teni' Vannak fe|vi|ágosí tóelõadások
(vé dõnõ)a koraigyermekvá||a|ás
mege|õzé 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 nilegigyekszÜnk
segí teni.Bevonjuk az isko|ai alapí tványunkat.
amely pé nzÜgyisegí tsé gettud nyú jtani(p|.
é tkezé s' Öltöny. ruha, ösztöndí j' utazáshoz
Ruhagyûjté st,
hozzájáru|ás
stb).
é |e|miszergyûjtészervezÜnk.
st
Az osztályfõnök
e|viszia rászorulócsa|ádnak.
lsko|ánkbannagyonjó a kapcso|ata tanárok é s
diákok kÖzött.A gyer*kekmindigsegí tõkászek.
bármily*n iskolai pragramba bevonhaióak'
Nagyon komo|y szerepet vállalnak azcknak a
hagyonányos
rendezvé nyeknek
a
|ebony*iitásában,
ávente
ame|yek
megismé t|õdnek'A kapcso|at az iskola
vezetõsé gé ve|
kiemelterrji AZ igazgatinõ é s
he|yettesekmindig a tanu|ik rendelk*:é sé re
ál|naka problé mák
negcldásában' Elsosorbana
szigorú an é s kÖveikezetesenszeretni elvet
valljuk.
A
tanár.diák konf|iktusokat
er*dmé nyesenkezeljÜk' a megbeszé lé sé s
kÖzvetí témidszeré
s
talkalmazva.Fontos,hogya
diákok bizalomma| {ordu|nakhozzánk' mert
tudják' hogy fogIalkoznií ogunk a í elnrerülo
problé máva|.
Az osziályfonökÖksok tanórán kí vÜ|iprogramot
szerveznek,
melyeknek
nemcsak
az
a hozadé ka,nanem
osztálykozÖssé fej|õd*se
g
egymás jobb megismeráse, megé rté seis' A
gyermekvé de|mi
í eladatokatnagy empátiávaI
rende|kezi kol|é gantilátja el, aki szinté n
megé rté sse|
é s mego|dási javas|atta|van a
hozzáfordulikfe|é ,
jelzik'
Tanu|óinkaz e|é gedettsé mé
gi ré sekben
hogy kieme|ten e|é gedettekaz osáályfÕnÖk
kÖzössé gé pí to munkájáva|, a
tanárok
í e|ké szÜltsé gé jól
vel'
é r:ikmagukataz isko|ában'
Az lfjú ság az erdõé rtalapí tványa rászoru|ó
gyermekek
ko||é giumi
é tkezesánek
járul hozzá.
finanszí rozásához
$zociális problé mák*seté naz isko}av*zeté se
felveszi a kapcso|atota terü|etiIegi||eté kes
gyermekji|é ti
szo|gálatokka|.
az
nehé z
önkormányzatokkal. A
otihoni
körÜ|mé nyekeseté n soron kí vül biztosí tunk
kollé giumi
elheIyezé si'
A korai gyermekvállalásprob|é mája
nem je|enik
meg az isko|ában'
A tanár-diák kapcsolat minisé ge egy kis
|é tszámúiskolábanelé gkönnyen tettené rhetõ.
Í iqvelünka
Nálunka
szinte'.csa|ádias''.
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gyerekekre,sokat beszé |getneka kol|é gáka
diákokka|a szijnetekbenis, kozÖsprogramokat
szerveznek
{osztá|ykirándu|ás, tÚrák.
sportversenyek}'
Ezé rta gyerekekhálásak' hisz
a |egtÓbbjÚkasak annyifigye|metkap' ami itt az
iskolábané ri'A: ú travaloösáÖndí j prÖgram.á
fe|zárkiztató fog|a|kozások' a $zakké pzé si
Hí dprogram'a szoros kapcso|ata gyermekjó|óti
szo|gálattal'a rendÕrsé ggel,
a vé dõnõvelminda
t pezik,
tanulirnentõprogramré szé ké
$ajnos a romá származású |ányokná|a korai
gyerrnekvá||alás
e|é ggyakori.Az o esetÜkben
|ehetósé getbiztositunk,hcgy magántanu|óké nt
fo|$assák ianulmányaikat, amennyiben a
gyámhatóság ás a gyermekji|é tiszolgálat is
gyermekvá||alá*t
hozzájáru|. A
korai
mege|õzendõ rendszeresen tart a vé donõ
e|tÍ adástaz isko|ában' de ez mind kevé snek
bizonyu|'hiszená roma kultú ra,
a csa|ádihátté r
ebben nem támogatjaaz isko|át.A fe|meru|ó
szociális prob|é mákraigyekszÜnk egyediIeg
megoldást ta|á|ni.de ha kel|. bevonjuk a
megí e|e|ö
támogatószerYezetetis'
A tanár-diák kapcsolat mé ré sé re
rendelkezitnk
iskolaiké rdóí wel'A ké rdoí vek
kié rté kelé után
se
az eredmé nyeketfe|haszná|juka mindennapi
munkánk során. Ji alkalr'naka kapcso|atok
minõsé gé nek javí tására a kÓzÖs isko|ai
rendezvé nyek,
versenyek.
Fej|esátÍ é s fe|zárkóztató foglakozásokat
rendszeresenszervezijnk a segí tsé gre
szoru|i
diákokszámára'
Ha egy diáklány gyermeketvár, az osáá|yfõntk
te|jesdiszkré cióvalpróbá| segí teni.Amennyiben
a terhessé gemegengediaz óralátogatást'járhat
isko|ába, i||etve segí tÜnk a gyakor|atai
megszervezé sé ben.
A neki kedvezóelbánásban
ré szesÜ|,termé szetesenjogszabá|yi keretek
kÖzött'
A TÁMOP pá|yázatkereté benvolt Családi é |etre
nevelé sprogramunk,amit nagyon szeretteka
gyerekek'
A
Csa|ádsegí tö Központ
csa|ádterapeutájatartotta. Az osáályfõnöki
órákon is beszé |getneka té máró|.A szociális
prob|é mák
kezelé sé re
a hivataloseljárás rendet
tariiukbe.
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4.2.A pedagógusok munkájának támogatása
Taginté zmé ny
neve
Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdasági é s
É |e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

Az isko|a anyagi támogatást nem tud adni a
pedagógusok
továbbké pzé sé hez' il|.
továbbtanu|ásához,de órarendi igé nyeiketé s
helyettesí té sÜket
mego|dja. A továbbké pzé si
|ehetõsé gekrõ|mind e|ektronikusan,mind a
fa|iú jságon, mind szóban tájé koáatja a
vezetõsé g a kol|é gákat. Vizsgáztatói é s
vizsgaelntkimûködé sÜket
támogatja.
A tantermek korszerû, mûkÖdõ informatikai
eszközökke| va|ó e||átottságahiányos, nem
minden esetben mego|dott.A rende|kezé sre
eszkÖzök a rendszeres, fokozott igé nybevé te|
miatte|haszná|ódtak
cseré 'jük
szüksé ges.
Nem á||rendelkezé sre
kortárssegí tõcsoport.
Nem mûködik szuperví zió.

BársonylstvánMezõgazdasági
Szakgimnázium,A vezetõsé g támogatja a tanárok szakmai
Szakközé pisko|a
é sKo|lé gium
fej|õdé sé t' rendszeresen tájé koáat a
|ehetõsé gekrõ|,
továbbtanulásié stovábbké pzé si
|ehetõsé gekrõ|.
A pedagógusokrendszerestájé koáatástkapnak
arri|, mi szÜksé gesmé g a 120 Trás köte|ezó
ké pzé sükte|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 sreá||nak, tanárok eszközigé nyeit
fo|yamatosan
felmé rjÜk'
A fõbb problé manem az
eszközök hiányáva|,hanem azok minõsé gé ve|
van. Sok eszköz ré gi' elavu|t, használatuk
nehé zsé gekbeÜtközik. Nem á|| a tanárok
rende|kezé sé remegfe|e|õ mennyisé gû é s
pedig pé ldáu|az e-nap|ó
minõsé gûszámí tógé p,
rendszeres vezeté sé hezez már napi szinten
né |kÜ|özhetetlen.A tanmú ihelyné |é s a
vadászházná| nincs szé |essávú internet. A
szem|é |tetõ
eszközök többsé ge aví tt,hiányos,
rongá|t.
Nincsenek a pedagógusok munkáját segí tõ
kortárs csoportok, nem á|l rendelkezé sükre
szuperví zió.
Bedõ AlbertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é qium

ts'lsosorbanerKo|cs||eg'
oracsere|(lehetÖsegeneK
a biáosí tásáva|. Saiát tanu|ók számára civil
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szervezetek á|ta| biztosí tott programokon
keresztÜ|biztosí tunk
támogatást.

és
BereczkiMátéE|e|miszeripari
Mezõgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a
é sSportisko|a

jövõje a jó| ké pzett'.megú ju|ni
ké sz
Az inté zmé ny
é s ké pes munkaerõn mú |ik.Eppen ezé rt a
vezeté s szí vesen támogatja az erre ké sz
Megha||gatjuk
é s támogatjukegyé ni
ko||é gákat.
is, de a straté giaiszempontból
e|ké pze|é seiket
fontosnakgondo|tirányokbanis támogatjuka
E támogatás je|en esetben
továbbké pzé sÜket.
de mindenmás
sajnos nem anyagitermé szetû,
eszkÖzze|(órarend,fé nymáso|ásstb.) segí tjük
óket.
Minden é vben ké szí tÜnkbeisko|ázási tervet.
me|yben a ko||é gák ké rhetik a ké pzé seik
támogatását'
Je|en esetben minden ko||é garendelkezik a
szÜksé gesé skötelezõ 120 órás ké pzé sse|'
Az oktatáshoz szüksé ges a|apvetõ eszközök
ugyan a rende|kezé sünkreá||nak, me|yekkel
de
e| tudjuk|átnia fe|adatainkat,
termé szetesen
ezek ál|apota, korszerûsé ge sok esetben
(gé ppark'
megké rdõje|ezhetõ.
termesáõberendezé sek,|KT eszközök stb.) A
digitá|is í rástudás megva|ósí tásához a
biztonságos,szé |essávúinternetreé s megfe|e|ó
számÚ é s minõsé gûeszközökre fo|yamatosan
van.
szÜksé gÜnk
A szuperví zió cé lja a szakmai kompetencia
növe|é se, a kooperáció é s a haté konyság
Ü|é sek
A
szuperví ziós
fej|esáé se'
(de nem e|õí rtütemtervszerint)
a|ka|omszerûen
vagy csoportos' Vagy team, Vagy egyé ni
formábantörté nnek.
A futó projektekkisé ré serendszeres,eset|eges
krí zisesté nazonna|ibeavatkozástörté nik.
de
A kortárs segí tõkmunkájáta|ka|omszerûen,
igé nybevesszÜk. oket saját tanu|iink kÖzül
vá|asájuk ki, majd szakemberek bevonásáva|
Munkájukat
ké pzé sben
ré szesü|nek.
fo|yamatosanÍ igyelemme|kí sé rjük.Speciá|is
estekben(p|.kábí tószere||enesneve|é ssorán)
kü|sõs segí tõketis bevonunk.(drog prevenciós
központ munkatársai).

FodorJózsef E|e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé pisko|a

Az isko|a |ehetõsé geihezmé rtentámogatja a
Biáosí tja
si pze|é seit.
tanárok egyé nifej|tÍ dé |eké
a továbbké pzé sekidejé re a he|yettesí té st,
Akkreditá|t
anvaqi|aqis támoqatia a ko||é qát.
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ké pzé sekenva|ó ré szvé te|t
is finanszí rozunk,
e|scisorban pá|yázati forrásbó|. pa e|mú |t
é vekben számta|an |ehetõsé g vo|t i|yen
ké pzé seken
való ré szvé te|re.
A továbbké pzé sek
támogatásátaz inté zmé ny
Továbbké pzé Terve
si
rögzí ti.
Az inté zmé nyvezeté se fontosnak tartja az
eredmé nyesoktatásitevé kenysé támogatását,
g
minden lehetsé geseszközze| segí tia kol|é gák
módszertani fej|õdé sé t'i||. az oktatáshoz
szÜksé geseszközöket biztosí tani.
Ez utóbbihoz
a pé nzügyi keretek viszony|ag szûkösek' a
pá|yázatiforrásokkihaszná|ásaad módot.
Az oktatáshoz szÜksé ges a|apvetõ 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
korszerûbb eszközökre |enne szÜksé günk.
Eszközeink eszmei e|avu|ása nagyon gyors'
,t0
pót|ásuknem mego|dott.
Sok számí tógé pÜnk
é vkörÜ|i.
A ko||é gáink közü| többeknek biáosí tunk
egyénenké ntlaptopot,pá|yázati forrásbó|. Adott
a nyomtatási,fé nymáso|ási|ehett1sé eá
g, nem
kor|átozzuk'
A gyakor|atioktatáshoz az eszközok az SZVKnak megfele|õen biztosí tottak, de ezen
technikánk egy ré sze szinté n elavu|t,
megúí jtásra,fej|esáé sreszoru|.
A tanári szakmai kompetencia növelé sé re
továbbké pzé siIehetõsé g,esetmegbeszé |é sek,
szaktanári egyÜttmûködé s, kü|sõ e|õadó
meghí vása, szaktanácsadói segí tsé g á||
rendeIkezé sre.
mé g nem a|ka|mazzuk a
Inté zmé nyünkben
kortárssegí tõk bevonását, de a jövõben
iqvekszÜnkezt beé pí teni
a munkánkba'
Ga|ambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnazium Minden é vben ké szí tünkbeisko|ázási tervet'
é sSzakközé pisko|a
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
köszönhetõen
mindenki
rende|kezik a köte|ezõ 120 órás ké pzé s
eIvé gzé sé ve|.
Az oktatáshoz szüksé ges a|apvetõeszközök a
rende|kezé sünkre
mindig
ál|nak'Termé szetesen
|ehettöbbet igé nye|ni,
de ezekke|is e|tudjuk|átni
a feladatainkat.
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A futó projektekkisé ré serendszeres,eset|eges
krí zisesté nazonna|ibeavatkozástörté nik.

Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé pisko|a

Az isko|avezeté te|jes
s
mé rté kben
támogatjaa
tanárok egyé ni fejlõdé si e|ké pze|é seit,
amennyiben ezek az
isko|a fej|tidé si
perspektí vájába
bei||eszthetõ.
A tanárok munkájához a szÜksé geseszközök
rende|kezé sreá|lnak (megké rdezettek93%-a
szerint).
Szuperví zióké nt
a szaktárgyakgondozásábana
szaktanácsadóksegí tsé gétudom
t
em|í teni.
A tanu|ókat támogati kortárs segí tók nem
je||emzõkaz inté zmé nyünkre'

Kiss FerencErdé szeti
Szakgimnázium

Pz' isko|avezeté smaximá|isan támogatja a
tanárokata fej|õdé sitörekvé seiben,hiszen az
oktatás-neve|é shaté konyságanagyban fÜgg
ettõ|'A tanárokközel 90%-agondoljaú gy'hogy
van lehetõsé geú jattanu|ni,fej|õdni'é s ehhez
ösáönzé st, támogatástis kapnak.A PoK álta|
szervezett
szaktanácsadások'
szakmai
programok,
továbbké pzé si lehetõsé gek
mindenkineka rende|kezé sé re
á||nak,az é ves
tervbenfigye|embevesszÜkaz egyé niigé nyeket.
A munkaközössé g-vezetõk é s az inté zmé ny
vezeté se óra|átogatásokka|, konzu|tációs
|ehetõsé gekke| biáosí tják, hogy mindenki
megkapja a visszacsato|ást a munkájáva|
kapcsolatban.
Az oktatáshoz szüksé ges eszközök többnyire
rende|kezé sÜkreá||nak. 8 teremben van
projektorokkaI
interaktí tábIa'
v
felszereIttermeink
is vannak, de az internetsávszé |essé ge
ésa
számí tástechnikaigé ppark fe|ú jí tásraszoru|,
e|öregedett,idõnké ntmegnehezí tia haté kony
munkavé gzé st. A
tangazdaságban |é võ
eszközpark karbantartásahason|óokokbó|sok
pé nzt emé sá fe|, ú j eszközök beszezé sé re
|enneigé ny.
Kortárssegí tõcsoportje|en|egnem mûködik az
isko|ánkban.

Kocsis P á| Mezõgazdasági é sKörnyezetvé de|
s
mi Az isko|avezeté te|jes
mé rté kben,
he|yettesí té s
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
é s óracseré k |ehetósé gé nek
a biáosí tásáva|
támogatja a pedagógusokat. Az oktatáshoz
szüksé gesfe|szere|é sek
e|fogadhatómé rté kben
rende|kezé sre
á||nak.A fej|esáé sfo|yamatos.
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LipthayBé |aMezõgazdaságié sE|e|miszeripari |ovábbké pzé sekena ko|lé gák nem szí vesen
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium lesznekré sz,ugyanisvo|tidószak,amikorezen a
é renkomolytú |terhe|ékaptak.
st
V IKT eszközök napraké sz haszná|atának
liáosí tása a Í õ fe|adatunk, amit egyre
tehezebbentudunkmeova|ósí tani.
FM
Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pzõAz iskala |ehetõsé geihezmé rtentámogatja a
Biztositja
tanárokegyé nifejtód*sileké pze|é seit^
Központ, Mezógazdasági Szakgimnázium,
a továbbké pzé sekidejé re a helyettesí t*st,
anyagi|agis támogatjaa ko|lágát.Áz okt*tásh*z
Szakközé pisko|aé sKo|lé gium
igyekszÜnk
s
ben
az iskolaikt|tsé gvetéfiiggv*nyé
az esekozöket biztosí tani,de n*m mindent
tudunkbeszerezni.
Hetente egy alkalommal a kÓzismereti é s aa
osztáiyfõnÖki munkakszo**é s tagjai az
isko|avez*té ssel *gyutt egyeztetnek az
prob|é rnákró|'
vált*zásokró|'A
aktuaIitásokro|,
sz*kmaik*mpeten*ianöve|é sé re
továbbké pzé si
|ehetõsé g, esetmegbeszá|é sek, seaktanári
egyÜttmÚikÖdé s,kü|sõ e|õadó meghí vása.
szaktanácsadóisegí tsé á|l
g rendelkez*sr*.
|sko|ánk
bevonásrakeru|tegy városipá|yázatba,
ahol kartárs segí tck ké pzáse is iortgnt. igv
vannak kortárs segí teitanulóink,akik járnak az
osztá|yokba, tartanak csoportf*gIalkozásokat,
i||etve
fcgIa|koznak
tanuIikka|.
egyé nileg
Az iskrla a pedagigu**k r:**k*jáÍ sxám*s;
ter,":l*Í *nigy*kseik *egí teni. tán,:satní ' A
b*isko|ázásitervba b*ker'il*:int* v;:iame*nyi,
*gyet*mi kieg*szí t*' má$ÜddiplÜmá$Vágy
k*pe**r*j*|**tkaeÓ,.{
*aakvizsgáraÍ *iké *zí t#
Í anuimány*ka|ait segitjiik * ka}i*g*kat*
rendeikgz*sreá}l* *zekmai *nyxg*kka|' á
viz*gisr*bizl*sitji;ka *zabadid*t.
Akkreditátt k*pzé sek*n vai* rá*:vé teit is
{inanszí r*aljnk.
*ig*gorbanpa!yázatiÍ *ryág**i'
v*ltily*n
Ax *lmu|t*v*kb*nsa*imtalan
i*h*tasé g
ké pe***k*n v*l* ré geveieire a TAll*P
pa1yi:z*tgn
is
kcr*té b*n"
Aa id*itané vb*n,;ar*.*i
kaptunk támogat**i Qûy k*:ifliklu*k*zel*si
lr*ntngr*'Áz iskalav*u*t**eí nnt*snaktartjaaz
*recm**yes*ktatiá*itevák*nysé gtám*galá*é l.
mindenleh*tsé ges
e*xkcxzel*egí tia kni|é gák
fe1{õdeset,
modszet1ani
Az oktatá*hozxzt"lksé g*s
esek*z*kbiriocí t*ttak'
Val*mennyi tanterei:.,lpr*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*endÜtant*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 diákokí elevárosi
ko|lé gi*mokban
kap helyet.
A gyakor|ati oktatáshoz szinte a|ig vannak
niûhe|yek.a csoportokgyakor|atonis sokszor a
tanterrnekbe ké nyszerulnek. Á gyakorlati
oktaiáshoz az eszkozok az SZVK.nak
megf*}eioen
biztosí tottak.
A tornat*rem
tú |zsú foltsága
szint*né lõproblé ma,
hiszenvan olyanóra. amikoregyszers 3 csoport.
koze| 100 fi van a teremben. [z növeli e
ba|esetekszámát is' A kintisportpá|yákjó idtiben
segí tenekezen, i||etveaz idei é vbenÖnerõbil
is,
kialakÍ tottunk
egy k*nditermet
A kcrtárssegí té srerninden é vben é pÍ tünk'
e|sõsorbana kol|é giumban'
A kol|é giumi9'
osztályosszobákbanvan egy.egyí e}sóbbé ves.
aki nemcsaka ''kicsik''bei|leszkedé séhanem
t'
a
neve|oianármunkájátis segí ti.Fe|adatakiterjed
a k*|lé giumi szokásrend betartaiására, a
kollé giumi
szobák tisztaságánakfelügye|eté re,
a
felmerülö prob|é mák eseté n a megoldás
megkeresé sé re,tanulmányi munkában va|ó
E| ke|lismerni'hogy a kol|é giumban
segí tsé gre'
$okszor hatekonyabbtud lenni ez a modszer.
munkája'hiszena pedagigus
minta nevelotanár
nem tud mindenpillanatbanmindenszobában
je|en lenni, másf*lõl a gyerekek sokszor
kÖnnyebben beszé |nek egymás közÖtt a
gondjaikról'
Minden esetben támogatjuka tanárok egyé ni
vesszÜka
fejlódé sé elké
t'
Í igyelembe
pzelé seiket
beiskolázási program ké szí té sekor.i||etve
helyeltesí té ssel lehetosé get biztosí tunk
vali egyé niré szvé telre.
továbbké pzé seken
A tanárokmunkájáhozaz isko|aIegnagyobbré sa
biztosí tja
a szÜksé geseszközÖkct.
bevonására,
Mé gnem vo|tpé ldaa kortárssegí tók
de nagyonjónak tartjuk,é s meg fogjuktalálnia
módját'hogyezt beé pí tsÜk
a munkánkba'
A köte|eztj továbbké pzé seket,a vá|asztott
ké pzé seken
ré szvé te|t
a beiskolázásitervbené s
az
ASZK
szabályzatainak megfe|e|oen
támogatjuk'
A ké rdõí vesfelmé ré sszerint 60 %-uk mondja'
hogy vannak a munkájukhoz szüksé ges
eszkÖzök é s haszná|iák is. Tobben az|
ezek az eszkoz*kelavultak.
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4.3.A pedagógusok együttmûködé se a lemorzsolódás csökkenté se é rdeké ben
Taginté zmé ny
neve
Kiskunfé |egyháziMezõgazdasági é s
Ele|miszeripari
Szakgimnázium'
Szakközé pisko|aé sKol|é gium

9' é vfo|yamon október/ november hinap
fo|yamán köte|ezõen tartunk e
cé |bó|
é rtekez|etet.Fe|sõbb é vfolyamon bárme|y
pedagógus kezdemé nyezheta heti szerdai
tantestÜ|eté rtekez|etkereté benegyes osztá|yt
fórumot.
é rintó megbeszé |é st,
A felmerÜ|ó prob|é mákat munkaközössé gi
é rtekez|eteken
e|emzik,mego|dástkeresneké s
szÜksé geseté na vezetõsé gsegí tsé gékét rik.
A szakmai é s közismereti tanárik napi
kapcso|atbanvannak 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,
hetitantestü|eti
é rtekez|etek.

BársonylstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, A szakmai é s közismereti tárgyakat oktató
tanárokközötti kommunikációjaví tásáraa 2017Szakközé pisko|aé sKo||é gium
2018-as tané vtõ| bevezeté sre kerÜ|tek az
me|yeken az összes, az
osáá|yé rtekez|etek,
adott osztá|ybantaní ti kol|é garé sztvesz havi
ltt a|ka|muknyí |ikközösen
rendszeressé gge|.
megvitatnia tanu|ókka|kapcso|atoské rdé seket
é s közösen dolgozhatnak ki tervet a fe|merü|tí
prob|é mák mego|dására
' Ezze| szeretné nk
javí taniaz információáram|áshaté konyságán,
mive| a tantestÜ|etié rtekez|etekerre nem
bizonyultakalkalmasnak.
A munkaközössé gek tagjai rendszeresen
tartanak kÜ|ön megbeszé |é seket
az aktuá|is
fe|adatokkapcsán, legyen az tantárgyfe|osztás,
tanmenetí rás, szakmai versenyfelké szí té s,
vizsgára való e|óké szÜ|et. Rendszeresen
fe|hí vjáka
összegzik az addigi eredmé nyeket,
figye|meta fe|merü|tj
ké rdé sekre,
fe|ké szÜ|nek
az
é vesmenetrendkövetkezõ esemé nyé re.
és
esetmegbeszé |é sekre
Szakmaközia|ka|manké nt
kerü| sor, ú gytapaszta|juk,hogy
ezekregyakrabban|enneszüksé g'
Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo|lé qium

Megbeszé lé sek,
tájé koáatás, munkaközössé gi
é rtekez|etek.Erté ke|nek.cé |okat tûznek ki.
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fej|esáenek,koordiná|nak.Kis közössé g |é vé n
fo|yamatos megbeszé |é seket
tartanak.
A szakmaközi megbeszé lé sek
fo|yamatosak.

BereczkiMáté É |e|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium'
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

pedagógiai munka
|nté zmé nyÜnkbena
munkaközössé gekben törté nik. Pz ebben
do|gozótagok aktí vé s é zé kenykapcso|atban
vannakegymássa|,ami |ehetõvéteszi számukra
az é rzé ke|é st
é s a haté konybeavatkozást. E
2016-ban|ettekátszervezve,
munkaközÖssé gek
vezetõik (a vezeté sse| együtt) havonta
é saz
egyeáetnek a tapasáa|hatófo|yamatokró|
ezekreadhatóválaszokró|.
Je|en|egmé gnincs,de szÜksé gesnek
tartjukaz
egy
osztá|yban taní tik közossé geinek
rendszeres egyezteté seit. Ezt az igé nyt
pedagógusainkegy ké rdõí vreadott vá|aszai is
a|átámasáják.
A
munkaközössé gek tagjai az
é ves
é rtekez|eteken
kí vÜ|
napikapcsolatottartanak,az
é rettsé té
gi makörök összeá||í tását,a tankönyvek
kivá|asztásátegyÜttvé gzik.
A
vezetõsé g határozott törekvé se az
inté zmé nyen
belÜ|i pedagógiai' szakmai é s
folyamatoke|evené rzé ke|é (ko||egák
neve|é si
se
hogy azokra idõben
é s a diákok segí tsé gé ve|)'
válaszokatadni.
tudjonreagá|nié smegfe|e|õ
A
kibõví tett vezetõi é rtekez|eteken a
munkaközössé gvezetõk is ré sá vesznek, ott
lehetõsé geikke|,szerepet
é |nek javas|atté teIi
kapnak
dönté se|õké szí té sben, a
a
tantárgyfeIosztásban.
A
szakmai
és
közismereti tanárok
együttmûködé se napi szinten megvalósu|.
Ezeken tú | i|yen je||egû egyezteté sekre
szervezett formában a fé |é vié rtekez|eteken
i||etvea szüksé gesesetekbenkerü|sor.
kevé sesetbenkerÜ|sor, a
Estmegbeszé |é sekre
szakmaközi megbeszé |é sekugyanakkor igen
gyakoriak.

FodorJózsef E|e|miszeripari
Szakgimnáziumé s A szervezetfej|esáé sfo|yamatos.A sok törvé nyi
Szakközé piskoIa
vá|tozást (kerettantervek' é rettsé gi, stb.)'
jogszabá|yokköveté sé taz isko|a vezetósé ge
vé gzié s fo|yamatosantájé koáatjaa tantestü|et
tagjait.
A havi egy a|ka|omma| tartott vezetõi
é rtekezletekena munkakÖzössé q-vezetõkis
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ré sá vesznek, ott é |nek javas|atté te|i
|ehetõsé geikke|,
szerepet kapnak a dönté se|óké szí té sben, az
aktuá|is fe|adatok
kiosáásában é sé rté ke|é sé ben.
Az aktua|itásokat, konkré t fe|adatokat é s
prob|é mákat
a heti egyszeriÚn. ,,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
megbeszé |é sre.
tsszehí vjuk
Esetmegbeszé |é sekre,
horizontá|is
tudásmegosáásraekkor kerÜ|sor, de gyakoriak
az informá|is megbeszé |é sekis. Mive| a
pedagógusok napi kapcso|atban vannak,
egyeztetika diákokka|kapcso|atbanfe|merü|õ
prob|é mákat.Szinte rögtön az óra után
megbeszé |ika fe|merit|tprob|é mát,közösen
keresikrá 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 szetesena szóbe|i kommunikációnkí vü|
az e-maileken keresáÜl fo|yó kapcso|attartás
szerepeis je|entõs.
munkaközössé gek szakmai
A
alapon
szervezõdnek,a hason|ó struktú rájútárgyakat
taní tók a|kotnakegyet-egyet.Saját munkaterv
segí tveaz
a|apján koordiná|jáka Í e|adatokat,
isko|avezeté munkáját,
s
rendszeresentartanak
Ü|é seket.
A tagokközött szakmaiegyÜttmûködé s
zaj|ik'p|.vizsgákratörté nõfe|ké szí téés,rettsé gi
vá|tozások megbeszé |é se,
szakmai, é rettsé gí
té telekösszeá||í tása,tankönyvek kivá|asáása
stb' A szakmai munkaközössé gekenbelÜ|igen
szoros egyÜttmûködé stkí ván az e|mé |eté s a
ovakor|atmunkáiánakösszehanoo|ása
Ga|ambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnázium .|.A ko|lé gák tudásának összehango|ása,
é sSzakközé pisko|a
együttmûködé sé nek
erósí té se
annaké rdeké ben,
hogy az irányí tástól a pedagógiai szintig a
szakmai munkavé gzé shaté konyabbává|jon.
Ezé rt 2017. augusáusában átszerveztük a
munkaközössé geket ú gy' hogy a hasonló
struktú rá1iÚ
szakmát oktatók kerü|jenekminé |
szorosabb szakmai kapcsolatba. Mivel a
szakmák kÖzött van átfedé s'1-1 ko||é gatÖbb
munkaközössé gnekis tagja|ehet,az információk
több fórumon is e|hangzanaké s a fej|ódé s'a
fej|esáé stöbb vona|onis e|indu|hat.
2'A 9' é vfo|yamososáá|yokban kontaktórákat
szervezÜnk annak é rdeké ben, hogy az
eqvÜttmûködé fo|vamatos
s
é s haté konv|eoven.
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Fõ|eg a 9' é vfo|yamon fontos ez a
kapcso|attartási
forma,annaké rdeké ben,
hogya
magatartási, tanu|ási prob|é mákat közösen
beszé |jé kmeg é s e|ejé tvegyé k a nagyfokÚ
Iemorzso|ódásnak.
A fe|sõbb é vfo|yamok tanárai fo|yamatos
kapcso|atbaná||nak egymássa|, e-maiIben,
szemé |yesen
konzu|tá|nak
egymássa|'
3.A

munkaközössé gek

tagjai

az

é ves

é rtekez|eteken
kí vü|napikapcso|atot
tartanak,az
é rettsé gi
té maktrök összeál|í tását,atankönyvek
kivá|asztásátegyüttvé gzik.
Gregus Máté MezógazdaságiSzakgimnázium
é sSzakkozé pisko|a

Konkré t é s cé |zott szervezetfej|esÍ é sre a
kü|ÖnbÖzõ pá|yázatok kereté ben vo|t
|ehetõsé günk.Minden esetben é |tünk is a
Iehetõsé gekke|.
^z egy osztá|yban taní tó pedagógusok
egyÜttmûködé sésok
t, esetben az osztályfõnök
szervezi é s kontro||álja.Van pé |da az eseti
megbeszé |é sek|é trejötté reis. A prob|é más
esetek,tanu|óimagatartásprob|é mák,
fej|esáé si
|ehetõsé gek
kerü|nekmegbeszé |é sre.
A munkaközössé gek hajtják vé gre esetleg
szervezik is az iskolai pedagógiai munkát. A
|emozso|ódáscsökkenté sé beri
is ku|csszerepÜk
van.
A
ko||é gák 1$oo/o.a szÜksé gesnek é s
eredmé nyesnek
tartjaa közismereti é s szakmai
tanárok rendszeres konzu|tációit.Ez a Í a1ta
kapcso|at
tanu|ói
a
|emorzsolódás
csökkenté sé ben
is ku|csfontosságú .
Szakmaközi é s esetmegbeszé |é sekre
is van
pé |daaz isko|ában,ezek á|ta|ábanprob|é m
a/eset
orientált megbeszé |é sekszoktak |enni. P.z.
esetmegbeszé |é és s a tanu|ságok Ievonása
fontos számunkra egy-egy ké sõbbipedagógiai
fo|yamatkoraimegÍ té |é szempontjábó|.
se

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

A |emorzso|ódás csökkenté se é rdeké ben
Az
elsõsorbanmé gaz informá|iskapcso|attartás.
pedagógusok
egy
osáá|yban
taní tó
rendszeresenmegbeszé likaz osztá|ybanadódó
prob|é mákat,megosáják az információkat,
segí tik egymást a fe|merü|õ prob|é mák
meqo|dásában.
Az osáá|vfõnök seoí tiösszefoqni
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ezl' a kapcso|atot, de inté zmé nyfej|eszté si
fe|adatoke|õttá||unkezze|kapcso|atban.
A munkakÓzÖssé gekformá|is é s informá|is
megbeszé |é seihozzdjáru|nak a mindennapi
munka gördü|é kenyvé gzé sé hez.
A munkaterv
e|ké szí té se.
a beszámo|ók összeá||í tása. a
e|õké szí té se, a
tantárgyfeIosztás
követelmé nyrendszer egysé gesí té se, a
tankÖnyvrende|é s,az isko|a é |eté t é rintõ
vé lemé nyezé mind
se munkaközössé gi
ké rdé sek
szinten törté nik. A munkaközössé g-vezetõk
tartjáka kapcso|atotaz í nté zmé nyvezeté
é ssa
tanárok között. Kis |é tszámÚtantestÜ|etlé vé n
mindenkinapi kapcso|atban
á|| a többiekke|,a
szakmás é s közismereti tanárok kö|csönösen
ismerik é s segí tikegymás munkáját.Az isko|ai
rendezvé nyekmegszervezé seé s |ebonyo|í tása
is közös
munkát igé nye|: szakmai nap,
erdé szavató, Kiss Ferenc-nap, diáknap
mindenkiaktí vanré sávesz a munkában'
Esetmegbeszé |é s nem ré sze az isko|ai
munkánknak'a ké sõbbiekben
ezen a terü|etenis
vá|toztatnunk
ke||.

Kocsis P á| Mezõgazdasági é sKörnyezetvé de|mi Megbeszé |é sek'
tájé koáatás, munkaközössé gi
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
é rtekezletek'
Szakmaiprogramokat
szervezneké sva|ósí tanak
meg az inté zmé nykeretein-be|Ü| é s kÜ|sõ
(nyí |t
he|yszí neken
nap' szakmák hete,szakmák
é jszakája, városi rendezvé nyek).É rté ke|nek,
cé |okat
tûznekki, fej|esáenek,koordinálnak.
Megbeszé |é seket,
egyezteté seket
tartanak.
A szakmaközi megbeszé |é sek
fo|yamatosak.
LipthayBé |aMezõgazdaságié sEle|miszeripari \ tantestü|etünk
nagyonegyÜttmûködó,a fent
A szakmaisé s
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium :m|í tett
okokból kifo|yó|ag.
<özismeretisko||é gák
között is megfe|e|õnek
nondhatóa viszony.
s
A s*k torvé nyi
FM
Ke|et.magyarországi Agrár.szakké pzõ A szervezetfej|esztéfc|yar*atos.
változás (kerettantervek, *rettsé gi, stb.}
Központ, Mezõgazdasági Szakgimnázium,
szuksé gessé tette egy *j munkakÖzÖssé g
|é trehozágát'
SzakkÖzé pisko|a
é sKo||é gium
Mive| a kollé gákatszüksé gesnek
tartjuk f*lyamaiosan megfe|elo módon
tájé koztatni,
heti egy alka|ommal'keddenké nt
megbeszé lé tartunk,
st
melyenaz isko|avezetéiss
ré szt vesz, í gy az információáramlássokka|
haté konyabb
é sa szakmaimunkátis segiti.
A munkaközossé geksaját rnunkaterva|apján
koordiná|iák a fe|adatokai. seaí tve a7
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A tagok kÓzott szakmai
iskolav*zeté munkáját'
s
pl' vizsgákra torté no
egyÜttmûkÖdé zajlik'
s
Í elkászí té és,retts*giváltozások megbeszé |é se,
té telekvagy egyé b té telek
szakmai' é rettsé gi
kiválasztásastb.
tankÖnyvek
Össe*á||í tása,
A szakmai é s a kozismeretitanárok mind ré szt
tartottkeddi
vesznek a heti rendszeressé gge|
Vannakoí yantanárok,akiktabb
megbeszé lé sen.
is tagjai'
munkakÖzössé gnek
|ehetõvéválik a ji
Bemutatóórákszervezé sé ve|
a
taní tásimódszerekegymástóltörté nõátvé te|e,
bemutatóórákonminden tanár ré szt vesz' Az
nevelotanárok
osztályí onokoké s a ko||é giumi
órákat látogatnak'
vágzÜnk.
krí zishe|yz*tben
Esetmegbeszé |áseket
havi
megbeszé |é *
Szakmakozi
rendszeressé gge| tcrté nik, mgrt isko|ánk
Gyerekesé |y Program
együttmûkÖdik a
megva|ósí tásában
a jánoshalmiinté zmé nyekke|.
szakmaiszervezetekkel"
A lern*rzs*lódá*e!kerülá***rdekeb*n*zámcs
Miv*l a
lehetssé getiEyek*zxnk k!hasz;r;*ini.
jogszabály korlátgzza a?" €g y intáznré nyi:en
n:egszervezhetõ munkak*;ss$egek szá*rat,
né gy
taginié zé nyÜnkb*n mind*ss:c
A munkak*zassé gek
munkaközÖssé mükÖdik'
g
iartanak
u|é seke{'
rendszeresen
m*gbe*zé lé seket.Ez ei*ngedh*tetlen,mert
v*n.
sxámos *!yanÍ *|adatunk
mindentané vben
aho}e:ek megcsztásáravan szÜksé g.Máaí *ia{
ez*k** a fórumok*n a k*|lé g*kkialakí tjáka
a|kalrnazott
lehetõ|eg
*gys*g*s*n
is' Az azon*s tantárgyat
kivet*lmé nyrendsze*
taní tókoei*meretitanár*k egyeztetnek* helyi
é sa
té teleket
tanter.vet'
az *r*tts*gité makor*ket.
illet*en.
Nistáját
vá|a*ztott
tankr:*yvek
belÜl igen
A seakmai munkakÖzossé gek*n
$zÜros egyilttnrûk*dástkí ván az e|mé letás a
gyakcrlatmunkájának**sz*hangol**a.
Ebb*n
szakmai
kap
a
komoly
seerepet
igazgat*h*|yettes
é s a gy*k*r|ati*ktatásv*:*tõ
tIb,

Az egy osztá|yban taní tók közÖtt gyakori a
konxu|táció,e:ek a rnegbeszé láseknin**enek
kÓtott idõben é s gyakoriságga|'Áz egy.*gy
probiár**kmegbeszé l**é t
osztálybanÍ elmerüIo
az osáályí *nck.szük*é gese*etbenaz aktatásikcordináija'
neve|é si
igazgatóhelyettes
Az osztáiyí ón*k ás a kollágiumt nevelõtanár
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 giárl*keeietetta{xnk' rn*iy*n a h*ti
í *lad*takatátbe*zé ljÜk"Á vez*t*s*"giÍ agok
í elel***é g*.h*sy e7 inf*rmá*ió minden
eljusson.
beosztotth*e
s-m*iien í olyamat*s az infarmáci*lirarnlás.
r*ndsz*rg**nkuldeneka vezeiõk kcremai|ek*t'
riiindenkitf*iyamat*s*ntáj*kortatunka'*api
munkát*rtritoké rdé *ekben.
A peciaEógusok n*pi kapcs*|atbar:v*nnak,
egyeztetika diákokkal kapcsolatbanfeim*rijl*
pr*blé rnákat.$zinte rogton az *ra után
r.n*gbe*:é |ik
a fe|m*ru|tproblé mát,köz*sen
keresikrá a megoldást'Az egy asztá|ybantaní ti
pedagógusok is jól do|goznak egyijtt. segí tik
eredmé nyes
eÜy-esy tanuio
egymást
taní tá*ában.
keze|é sé ben.
A kozismeretié sszakrnaitársyakattaní tókk*z*tt
is r*ûködilt a kozos cé lé ttt*rt*noosszeta$ás.
egymást segí tve munkálkodnak a tani.:lókkal
elé rás*ben"
törté nõjcbb eredmé nyek
A munkakÖzossé gek
az ávi ké tmegbeszé |é sen
kí vü| a í elmerul* prob|é mák*t mindig
sziiks*pes.
m*gtárgya|ják. Árn*nnyiben
iartanak'
esetmegb*s;álé seket
A gyermekjólé tiszolgá|at legalább é vente
ahcl az *rintett
egyszeí szeí v*z m*gb*szé |é st,
magukat
ké pviseItetik
szervezetek
óv*dától
{|aká**tthonok. pedagógusok
kozé pisko|áig.
or'os, vádõnö, rendorsé g}.
Az isko|apedagógusaiegyeztetnek,megbeszé lik
a prab|é mákat a heti r*ndszeressé gge|
il|etvea
é rtekez|eten,
m*gtartottneve|õtestuleti
A
szakmai munkaközössé gi megbeszé |é seken.
havonta
tartanak
munkakÖzÖssé gek
tapaszta|ataikat
megbeszé |ást, aho| a
megosztjákegymással.javaslatotfogalmaznak
irányára.
meg a szakmaimunkafejleszté si
Fo|yamatosanegyeztetneka diákokról,az isko|a
napi ugyeiro|,Ügye|etirendro|,beisko|ázásró|.
isko|ai programokrólstb' Az esetmegbeszé lé s
midszere nemteriedte|az iskolában.
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5. oktatásszervezé s
5.1.Tanulási eredmé nyessé get
támogatóe!járások
Taginté zmé ny
neve
KiskunÍ é |egyházi
Meztigazdaságié s
E|eImiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Ko|lé gium

Közismereti tantárgyakná| idegen nye|vné l,
matematikáná|, informatikánál é s
a
szakgimnázium9-10. é vfo|yamán
magyar nye|v
é |ünka csoportbontás|ehetósé gé ve|.
A szakmai
e|mé leti
tantárgyakaté sa szakmaigyakor|atokat
mindig csoportbontásbanmax. 12 fõ ré sá
vé te|é ve|
szervezzük.
Az isko|a 22 tantermé bó| 5 rende|kezik
digitáb|áva|'6 tanterembenvan projektor,2
tanterembenasáa|i számí tógé p.A kol|é gák3
hordozható projektort é s '|0 |aptopot
haszná|hatnak. Ezenkí vÜl |aboreszközök é s
sportfelszerelé sek,informatikaórákon asztaIi
számí tógé pek
vannakhaszná|atban.
Digitábla'projektor,|aptop.
Mdeik' animációk,fi|mek.
Tanári magyarázat rögzí té se a fÜzetben'
tankönyvek,fotóké szí té se
a táblaké prõ|'
PPt-r<í |,
fé nymáso|atok közreadása,
közreadás
|ehetósé oe
a Facebookcsoportban.
Bársony|stvánMezõgazdasági
Szakgimnázium,A szakmaitárgyakoktatásáná|e|õté rbekerü|nek
Szakktzé piskola
a tevé kenysé gközpontú
é sKol|é gium
e|járások.A tanu|óí gya
saját tempójában, öná||óan tesz szert Új
ismereteire,nagyfokú öná||óságga| á||í tjae|õ
gyakorlatiproduktumait.
Közismereti tárgyakeseté bena frontá|ismunka
a |egkedve|tebbmunkaforma, mivel az Új
ismeretanyag átadása, magyaráza|a í gy a
Ieghaté konyabb.
A szakmákhoz tartozõmunkaeszközöket, azok
makettjeit, preparátumokat, oktatótáb|ákat,
táb|át.kretáta|kalmaznaka tanárok.
A |egtÖbbórán a|ka|mazottdigitá|iseszköz a
projektoré s a |aptop,a szem|é |teté shez
|egtöbb
már e|engedhetet|en, ppt
esetben ez
bemutatókbando|gozzákÍ e|az õrai anyagot.
A tananyaghozvaló hozzáfé ré st|egtöbb esetben
az órán ké szí tettváz|at é s jegyzet biáosí tja, a
|eqtÖbbtantárqv eseté ben rende|kezé sreá|l
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tankönyv, il|etve a tanárok egy ré sze
hozzáÍ é rhetõvétesz az órán kivetí tettdigitá|is
anyagot.

Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

Mé ré s,é rté ke|é s,
eredmé nyeke|emzé se,Új
munkamódszerekbevezeté se.
Táb|a,kré ta,e.táb|a,note pad, tankönyv, füzet,
í róeszköz.

és
BereczkiMáté E|e|miszeripari
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

folyamatos
módszertani
Ko||é gáinkat
megÚjulásraösáönözzük, torekszÜnkegymásjó
gyakor|atának
adaptálására.
átvé te|é re,
Matematika,magyaré s idegennye|vtantárgyak
eseté ben csoportbontásban szervezzú k a
taní tást, |ehetõsé get teremtve a kisebb
csoportban törté nõ, haté konyabb taní tásra,
tanu|ásra.
A
szakmai ké pzé sben támogatjuk a
gyakor|atorientá|tfog|a|kozások szervezé 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
megragadnakarra, hogy az lKT eszközök miné l
többször helyetkapjanak az ór án. Ennek sokszor
ezek á||apota,Vagy é ppena mennyisé geszab
gátat.
nyvek,
A tanu|ók tananyaghozzáfé ré sétankö
t
jegyzetek, óraváz|atok, digitá|is segé dIetek
Ezeken tú |fo|yamatban
biztosí tjuk.
segí tsé gé ve|
me|yeta
Van egy on|inetananyag{árké szí té se,
jövõben szeretné nk kido|gozni' fe|tö|teni é s
preferálni.

FodorJózsef E|elmiszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé pisko|a

tantárgyfe|osáás
Minden
tané vben a
vesszük
a
e|ké szí té sé né figyelemben
|
|é tszámokat,
a tanu|ókösszeté te|é at,szaktanári
vé |emé nyeket,
me|yeka|apjánmegtervezzüka
tanu|ói csoportokat. A szüksé g|etek é s
nye|vbõ|,
idegen
lehetõsé gek szerint
és
magyarnye|vé s iroda|ombó|
matematikábó|,
informatikábó|biztosí tjuka csoportbontást.A
e|veit
Pedagógiai
csoportkia|akí tás
Programunkbanrögzí tettÜk'
és
Fedagógusaink
szÜksé gesnek
megvalósí thatónaktartják a differenciá|ásta
haté konyabbtaní tás é rdeké ben,rendszeresen
é |nekve|e. Megjegyzendõazonban, hogy ez
komo|v|eterhe|tsé oet
ie|enta tanárokszámára.
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A tantestü|et tú |nyomóré sze rendszeresen
haszná|jaaz infokommunikációseszközöket a
taní tásióráján: power point bemutatót,interaktí v
fi|meket,
táb|át' szemlé |tetõ eszközöket,
projektort
haszná|nak.
számí tógé pet,
A tananyag hozzáÍ é ré sé biztosí
t
tja a saját
tankönyv, órai jegpet, õrai váz|atí rás,valamint
sok ko||é gánk a tananyagot e|ektronikus
re
formábanis a tanulókrende|kezé sé bocsátja.
A tanu|ókszinté nhozzáfé rnek
az internethez,
í gy
|ehetõsé g Van arra, hogy a tanórába az
információgyûjté st
is beé pí tsea szaktanár. A
páros munkátkipróbá|va
tanu|ókcsoportmunkát,
kooperatí van ké pesek bekapcso|ódni az órai
munkába.
Az isko|ai számí tógé pparkmár kissé e|avu|t,
fej|esáé sre,bóví té sre
szoru|'
Inté zmé nyÜnkbenrendszeresen a|ka|mazott
oktatásszervezé si módszerek: projektoktatás'
ké tté mahetet
szervezünk.
tané venké nt
tanu|ási
eredmé nyessé get segí tõ
Galamb József MezõgazdaságiSzakgimnázium A
é sSzakközé pisko|a
oktatásszervezé sie|járások
né |kü|
fe|adat,
i||etve
kivé te|
Szakké pzõ
tevé kenysé gorientá|tak.
k je|entósmé rté kben
inté zmé nyben
a|ka|mazásu
nÖve|ia tanu|óiaktivitást.a tanu|ik
vá|asáási
öná||óságát;
szabadságot,
|ehetõsé geketbiáosí t a tanu|ási folyamat
megismeré si é s kivite|ezé si folyamatában;
minden esetben fe|té te|ezi
a tanu|óiproduktum
módokat tekintve
bemutatását, az é rté ke|é si
isko|ánkraje|lemzõ a gyakor|atiproduktumok
bemutatása.
Ha eredmé nyesek szeretné nk |enni, akkor
megfe|e|<í
minden tanu|ónaka ké pessé geinek
fe|adatotke|ladnunk,eá pedigcsak ú gyé rhetjÜk
e|,ha differenciá|unk.
és
Pedagógusaink
szÜksé gesnek
megva|ósí thatónaktartják a differenciá|ásta
haté konyabb
taní tásé rdeké ben.
A ké rdé sreadott vá|aszok a|apjánjó| |átszik'
hogyaz e|mú |t
é vekbena magyaroktatáspo|itika
a projektmódszerté s a prob|é maalapÚ oktatást
A diákok figye|mé nek
fe|ke|té se,
hoáa e|óté rbe.
meg ke||
é rdeké ben
az é rdek|õdé fenntartása
s
erõsí teni a kreatí vé s a fordí tottosáá|yterem
módszeré t, me|yek a nyugati országok
már kieme|teszközei.
oktatáspolitikájának
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segí tõ
A következõ tanu|ási eredmé nyessé get
oktatásszervezé si e|járásokat a|ka|mazzuk
lega|ábbhavontaegyszer:
Páros munka(87%)
(87%)
A tanu|ókcsoportosfeladatmego|dása
se
A tanu|ókcsoportoskí sé rletezé (27%)
Projektmunka(40%)
Kooperatí voktatásimódszer (80%)
Szimu|áció(60%)
Szerepjáté k(27%)
Játé k(47o/o)
Vita (80%)
Tanu|óikise|õadások(47%)
A tanárok a következõ eszközöket haszná|ják
tú |nyomóré szben
a taní tásiórákon:
Táb|a,kré ta:80%
Prezentáció,projektor:
93%
Szem|é ltetõ
eszközök: 67%
A tanárok a következó digitá|is eszközöket
a|ka|maznak
a taní tásiórákon:
Digitá|istáb|a:47o/o
Tananyagdigitá|ismegosáása: 47%
A modern pedagigiai eszközöket, e|járásokat
(okostelefont, internetes szo|gáltatásokat) a
ko||é gák6oo/o-aa tanórák tÚ|nyomóré szé ben
alkalmaz.
Digitá|is módszertan fej|esáé se a külÖnbÖzõ
jön |é tre.
i||.önké pzé skereté ben
továbbké pzé sek
A tanárok a következõ módokon biztosí tjáka
sttanu|ók számára..
tananyaghozzáÍ é ré a
Saját tankönyvükbõ|:80%
80%
órai váz|atké szí té sse|:
Digitá|isformában(p|.e-mail,há|ózatimeghajtó'
pen drive):47%
zárt (p|.Facebook)csoportban:40%
s
67%
Trai jegyzete|é á|ta|:

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

pedagógusok eszközhaszná|ata igen
A
szerteágazõ. Sokan iqé nybeveszik a modern
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eszközöket (digitá|is
táb|a'projektor,internet),
de
hagyományoseszközök sem szorultakhátté rbe.
A klasszikus táb|ai váz|at he|yettegy többen
használnak Power Point bemutatit, e|õsegí tve
rej|õ elõnyöket. Az
ezze| a szem|é |teté sben
okoste|efonórai haszná|atamé gnem je||emzõ,
bár a tanulóknagyré szé nek
rende|kezé sé á||
re a
megfe|elõeszköz, a jtvõben ki ke||haszná|niaz
ebben rej|õ|ehetõsé geket.
Az otthonitanu|ásta hagyományoseszközökÖn
tÚ| gyakran (60%) a digitális formában, a
közössé gi o|da|on kialakí tottzárt csoportban
megosáottanyag segí ti.Tapaszta|ataink
szerint
a tankönyvné |haté konyabbaz i|yen módon
megosáott információ. Az õrai váz|atké szí té s,
jegyzete|é fontos
s
e|emea tanu|ástaní tásának,
hiszen a |é nyeg,az összefüggé sek meg|átása
kulcsfontosságú az e|sajátí tásfo|yamatában'
Sajnos az á|ta|ánosisko|ábó|nagy e|maradássa|
é rkeznekezen a té renis, hosszÚ idtí é s komo|y
munka az öná||õjegyzete|é se|sajátí tása.

Kocsis P á| Mezõgazdasági é s Környezetvé delmi Eredmé nyek e|emzé se é rté ke|é se, ú j
munkamódszerekbevezeté se'
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
Táb|a' kré ta'táb|afi|c,projektor,számí tógé p,etáb|a,note pad,tankönyv,füzet,í róeszköz.
notepad, számí tógé p.
lnteraktí táb|a,
v
!nternethaszná|at
Tankönyv, fÜzet,internet,fé nymáso|atok.
LipthayBé |aMezõgazdaságié sE|elmiszeripari Mive|öt te|ephelyen
do|gozunkegyszerre,e|é g
aho|a
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium komo|ykihí vásegy jó órarendkia|akí tása,
diáknaké sa tanárnaksem ke||sokat inoáznia.
FM Kelet-magyarországi Agrár-szakké pzõ|degen nyelvbõl é s matematikábi|biztosí tjuka
Tanirákon
Központ, Mezõgazdasági Szakgimnázium,szakgimnáziumbana csoportbontást.
|ehetõsé g
szerintalkalmazzuka differenciá|ást
Szakközé pisko|a
é sKol|é gium
A taní tási órákon tú |nyomóré sápower point
bemutatót,laptopot,projektort.digitá|istáblát,
eszközÖket,táb|át,kré táthaszná|nak
szem|é |tetõ
A tantestÜ|et
nagyobb száza|é ka
a ko||é gák.
haszná|jaaz infokommunikációs
eszkÖzoketa
tanÍ tásióráján. A tanu|ókszinté nhozzáfé rnekaz
internethez,í gy |ehetosé gvan arra, hogy a
is beé pí tsea
tanórába az információgyûjté st
szaktanár' A tanuIik csoportmunkát, páros
munkát kipróbá|va kooperatí van ké pesek
az órai munkába.
bekapcsolódni

138

szÉ cxE}'Yl
*

G INOP-6.2.3 -17-201740022
t
tja a saját
A tananyag hozzáfé ré sé biztosí
va|aminta
tankönyv,óraijegyzet'irai váz|atí rás,
tananyag digitális formában. Nagyon ji a
mozabook' amit több szaktanár is használ a
tanórákon'
A tanu|ók igen gyenge alapké szsigekke|
é rkeznekaz 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 benazekben az
osztályokbanaz idei tané vttjlcsopcrtotbontunk
Hzt
matematikábó|,
magyarnye|vás iroda|ombó|'
a csoportbontásilehetÕsé geta kovetkezoekben
szeretné nkkiterjesztenia 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 tpower pointot'
vetí t a megé rtást segí to szakmai í ilmeket,
valamintdigitálisanis a tanu|ik rende|kezé sé re
fe1ké szü|é shez szüksé ges
bocsátja a
tananyagokat.
A nyelviórákon dolgozunkonline
nyelvitesztekkel.olyanolda|akkal,ahol a diákok
Önálloanis tudnak gyakorolni.á* ellenõrizni
tudjákmunkájukhelyessé gé t.
A szakmaioktatásbantanárainkoÍ yaninternetes
webo|da|akcÍ mé tis megadják' amelyeken a
elmé |yí té sévan
re
szakmaiismeretekbõví té sé re'
|ehetósé g'i||etveahol szakmai é rdekessé geket
o|vashatnak
a tanulÖk.
Enneka midszerneklgen
nagy a je|entÕsé geaz o|vasás.szÖvegé rté s
í ejleszté sé benis' hiszen a d!ákok sokkal
szÍ vesebbendolgoznaka digitá|istucjásszerzé s
módszeré ve|, mini a papí ralapon törté nõ
tanu|ássa|.
$ajnos meg ke|| em|í teni,hogy az internet
hozzáfé ré staz iskolában csak kor|átozottan
tudjukbiáosí tani,ennekoka' hogya szo|gá|tatók
nem tudnak nagyobb sávszé |essé get
az iskola
rendelkezé sé re
bocsátani,mive|Mátraí üredena
jelenlegkié pí tett
há|izat ezt nem teszi |ehetové .
A|ka|mazott oktalásszervezé si módszerek:
projektoktatás, té mahé t, versenyí elké szitõk.
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
digitálisanis tudjuk biztosí tania tanu|iinknak.
amennyiben eá igé ny|ik.lnkább fé nymásolt
í ormábanké rika tananyagot'hiszenlaptopnincs
mindentanulinak,de mé qokosteleí on
sem.
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A tanárok mé g mindig e|tinybenré szesí tik
a
verbá|iseszkÖzöket. Számí tigápek.interaktí v
interneta rendelkezé sre
ál|'
táb|ák'projektorok,
ezeket igyekeznek az oktatási í o|yamatba
A tanu|óke|sósorbaní é nymáso|atokat
beé pí teni.
kapnak'vagy digitá|is
adatho;dozinbiztosí tjuk
a
hozzáí é ré st.

5.2.sN|'BTMN tanu!ók támogatása
Taginté zmé ny
neve
Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdaságié s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKol|é gium

1 fõ te|jesá||ásúfej|esáõpedagógusunkvan.
2-2 ré szmunkaidõsfejlesáõ pedagógus é s
gyógypedagógus dolgozik ná|unk' Nincsen
pszichológusunk.
Egy
ré szmunkaidós
isko|apszichológus
tevé kenykedik
a
ko||é giumban
hetente1 a|kalomma|.
A fej|esáõ é s gyógypedagógusokórái órarendi
keretek között 7'15 é s 14.20 közÖtt zaj|anak.
Kiscsoportos fog|a|kozások formájában' A
fej|esáõ munkájuksorán mind a tanu|ói,mind a
szaktanári igé nyeketmaximáisan figye|embe
veszik.

BársonylstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, Szaké rtõivé |emé nynek
megfe|e|õenaz isko|a
fejlesáö
Szakközé pisko|aé sKol|é gium
dé |utánonké nt kiscsoportos
fog|a|kozásokat
szervez az SN|, BTMN tanu|ók
ré szé re.Né gy fej|esáõpedagógus fog|a|kozik
diákjainkka|'heti ké t órában fog|a|koznakkis
Ú csoportjaikka|.
|é tszám
A szaktanároknaktekintette|
ke|||enniezekre a
tanu|ókra,tanórák kereteinbe|ü|is é rvé nyesí teni
ke||a differenciá|ás
e|vé t,a munkatempóté s az
é rté ke|éisstegyé nreszabottanke||kia|akí tani.
Mive|nagyone|té róké pessé gû
tanu|ókkerÜ|nek
egy osáá|yba, a tanároknak é s a fej|esáõ
pedagógusoknak szorosabban együtt ke||
mûködniÜkannak é rdeké ben,
hogy a gyengé bb
ké pessé gû tanu|ók |é pé sttudjanak tartani
társaikka|'
Bedó A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

Fej|esáõ
fog|a|kozások
fe|zárkõztatássa|, korrepetálás sa|'

tartásáva|,
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és
BereczkiMáté E|e|miszeripari
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé piskolaé sSportisko|a

gyógypedagógust,sem
Isko|ánknemfog|a|koztat
pedagógust.
EgyÜttmûködé si
fej|esáõ
megá||apodás alapján az EGYMI biztosí tja
számunkraa szakembereket.
Je|en|eg4 gyógypedagógusdo|gozikná|unk'
osszesen 19 órában. Az é rintetttanu|ók a
szaké rtõibizottságjavas|ataa|apján á|ta|ában
heti 2 órában vesznek ré sá kiscsoportos
(maximum 4 fõ) fej|esztõ órákon. a
gyógypedagógusok, fejIesztõpedagógusok a
a|apjánegyé nifej|esáé si
szaké rtõivé |emé nyek
terveket ké szí tenek é s vé gzik az ezze|
kapcso|atos dokumentációkat'Szinte minden
é vbenmegfigyelhetó,hogy a 9' é vfo|yamokba
nagyon e|té rõké pessé gûgyerekek é rkeznek'
ami megnehezitia pedagógus ko|lé gákdo|gát.
Ezen a problé mánigyekezneksegí tenia ná|unk
do|gozógyógypedagógusok,akik ame||ett'hogy
segí tenek az õrán tanu|takatmegtámogatni,
a tanu|óban
szüksé geseté npróbá|jákkia|akí tani
a tanu|ásirántiigé nyt,segí teniõket abban' hogy
motivációtta|á|janak.
pedagógusok é s
a
|sko|ánkban a
gyógypedagógusok'
fejIesáõpedagigusok
kÖzöttösszehango|tmunkafo|yik.
Isko|apszicho|ógustsem foglaIkoáatunk. A
tava|yi é vben a Pedagógiai Szakszo|gá|at
idé nmár nem
munkatársa|áttae|eá a fe|adatot,
volt rá |ehetõsé g. ^z isko|apszicho|ógus
munkájáraszÜksé g|enne,mert a tapaszta|atok
a|apjántöbb diák é s szÜ|õis igé nybevenné a
segí tsé gé t.

Szakgimnáziumé s
FodorJózsef E|e|miszeripari
Szakközé piskoIa

|nté zmé nyÜnkneknincs |ehetõsé ge saját
gyigypedagigus
pszicho|igus
és
gyógypedagógiai
Az
SNI
tanulók
a|ka|mazására'
fej|esáé sé 1ti5,
t a Csongrád MegyeiPedagógiai
Szakszolgálatutazó gyógypedagigusa |átjae|.
Ezek a tanu|ók - a törvé nyi szabá|yozásnak
megfelelõen - heti 2 órában vesznek ré szt
kiscsoportos fej|esztõ órákon a szaké rtõi
bizottság javaslata a|apján. Egyé ni fej|esáé si
terv a|apján vé gzi a tanu|ó fej|esáé sé t'
fe|zárkóztatását.
tanulók
Sokszor nagyon e|té rõké pessé gprofi|ú
kerü|nekhozzánk, ami rendkí vÜlmegnehezí tia
szaktanárok do|gát, ebben próbá| az utazõ
gyógypedagógusunk segí tsé get nyú jtani. A
i||etve
mega|apozni,
órák kereté ben
rehabi|itációs
meqtámoqatnia tanórán tanu|takat'va|amint
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a tanu|ókbana tanu|ás.va|amintaz
kialakí tani
é s-tartás,
isko|airántimotivációt,fe|adattudatot
tanu|ásitechnikákat.
a
A szaktanárokrendszeresenké rneksegí tsé get
gyógypedagógustó|' javas|atait igyekeznek
beé pí teni
a szaktárgyióráikba.Jó| mûködõ teammunka eredmé nyeké ppena tanórákon is
próbáljuk megva|ósí tania fe|zárkõzatást é s a
differenciá|toktatást.
Galamb József MezõgazdaságiSzakgimnázium Fc isko|ánkban a szakisko|ai ké pzé snek
foglalkoztatunk
köszönhetõen
é sSzakkozé pisko|a
gyógypedagógusokat,fejIesáõpedagógusokat.
A szociá|is ké pzé seinkmiatt az isko|ában
pszicho|ógusvé gzettsé gû
ko||é ga
is do|gozik.
A szakgimnazista,
szakközé piskolásé sa
szakisko|ások tanu|ónak biztosí t az isko|a
fejIesáõ foglaIkozásokat gyógypedagógusok,
Ezek a
fejlesáõpedagógusok segí tsé gé ve|.
tanu|ók á|ta|ábanheti 2 órában vesznek ré szt
kiscsoportos fej|esáó órákon a szaké rtõi
bizottság javas|ata a|apján. A szakisko|ában
órarendbeé pí tvevalósu| meg az egé szsé gügyi
A fej|esztõórák
é s pedagógiaicé |Úrehabi|itáció.
mindig a tanu|ók igé nyeinek megfe|e|õen
alaku|nak,mí ga dokumentációsorán a ko||é gák
összehango|t adminisztrációfo|ytatnak.Egyé ni
fej|esZé siterveketá||í tanakössze a szaké rtõi
vé |emé nyek,valamint a bemeneti mé ré sek
a|apján.Mindensajátosneve|é siigé nyûtanu|óí
bemenetimé ré st
a tané ve|ejé n,i||etvekimeneti
mé ré st
a tané vvé gé n,hogy a tané vsorán e|é rt
eredmé nyeket
számszerûsí thessÜk.
A szaktanároknak szinté n egyé ni fejlesáé si
melybentörekedniük
tervet ke||összeá||í taniuk,
ke||arra,hogytanóraikeretbenis megva|ósu|jon
differenciá|ás' va|amint az
egyé ni
a
segí tsé gnyú jtás.
A szakisko|ábantanu|ásbanakadá|yozottenyhe
fogyaté kos
é rte|mi
tanu|óktanu|nak,akik tanórai
keretben heti 4-5 órában vesznek ré szt
é vfo|yamon
rehabi|itációsórákon. Az e|õké szí tó
fõ cé |,hogy fe|ké szí tsük
a szakmavá|asztásraa
i||etve
megalapozzuk
a
tanu|ókat,
szakmatanulást,va|amint póto|juk azokat az
elmaradásokat, hiányosságokat, ame|yek
Sokszor
a tovább|é pé shez.
e|engedhetetlenek
nagyon e|té rõké pessé gprofi|ú
tanu|ókkerÜ|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
megtámogatnia tanórán tanu|takat,va|amint
kialakí tania tanu|ókbana tanu|ás,va|amintaz
isko|airántimotivációt,feladattudatot
é s-tartás,
tanu|ásitechnikákat'
A szakmáttanu|óknálmár szorosegyüttmûködé s
fo|yik a szakoktatók é s a gyógypedagógus
kol|é gákkÖzött' hiszen ezeknek a tanu|óknak
é sgyakor|ati
vizsgátis ke||tenniÜk,
e|mé |eti
ezé rt
Í rásbané s szóban tudniuk ke||' hogy miké rt
fe1ezzé kimagukat.
k
Mind a szakisko|ában,mind a szakközé p é s
szakgimnáziumbanjó| mûködõ teammunka
fo|yik' a szaktanárok rendszeresen ké rnek
segí tsé geta gyógypedagógusoktó|az egyé ni
fej|esZé si tervek
Összeá|lí tásáró|' az
adminisárációró|, a
te|zárkóztatási é s
differenciá|ási
Iehetõsé gekrõl.

Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
é sSzakkÖzé pisko|a

Fz iskola fõá||ásban fej|esáó pedagógust
fog|a|koáat.
A gyógypedagógusé spszicho|ógus
rende|kezé sre
esetenké nt
á||.
A tanu|óké rdeké ben
a kol|é gák93%-afe|veszia
kapcso|atot a
fej|esztõ pedagógussa|'
pszicho|ógussal,
szakoktatóva|
vagy a ko||é giumi
neve|õve|.
A ko||é gák
87o/o-a
szerinta fej|esáõpedagógus,
pszicho|ógustanu|ásttámogató tevé kenysé gei
segí tika munkáját.
A fej|esáõpedagógusmunkájabeé pÜ|t
az isko|a
pedagógiai ku|tú rajába'
t pezi'A
annak ré szé ké
Íe|zárkõztatást'é s egyé btanulássa| összefÜ ggõ
prob|é mák
mego|dásábantud segí teni.

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

P'z' isko|ánkban utazõ gyógypedagógus
fog|a|kozik
a sajátos nevelé siigé nyÛtanu|ókka|.
Heti ké ta|ka|omma|,
csoportosformábanfo|yika
fej|esáé sükegyé nifej|eszté si
terva|apján'
BTMN
A
tanu|Tk ré szé re nem á||
pedagógus,
rende|kezé sÜnkre fej|esáõ
e|sõsorban szaktanári segí tsé get kapnak:
tantárgyi, tanu|ásmódszertani fej|esáé sben
ré szesü|nek a
vé |emé ny
szaké rtõi
Í igyeIembevé te|é vel.
Els<jsorbanszövegé rté si,
í rás-é s o|vasás nehé zsé oa ie||emzõ,i||etveaz
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idegen
nye|v tanu|ásáva|
prob|é mákka|
fogla|kozunk.

összefüggõ

A taní tásiirákon a szaktanárokaz SN|. BTMN
tanu|ók prob|é máinak figye|embevé te|é ve|
igyekeznek
differenciá|ni,
több|etidõt
biztosí tanak,egyé ni segí tsé getnyú jtanak.A
differenciá|ástminden ko||é gafontosnaktartja,
de a|ka|mazásában módszertani segí tsé gre
lenneszüksé gük.
Sajnos é vrõ|é vrekerÜ|neko|yantanu|ókis az
iskolánkba, akik eddig nem vettek ré sá
vizsgá|aton,nem ré szesü|tekfej|esÍ é sben,í gy
az é |etkorukbó|adódóan komo|y hátránnya|
né znekszembe. Õket a szaktanári javas|attal
pedagógiai
kü|djÜk
az
i||eté kes
szakszoIgá|atokhoz.
Kocsis P á| Mezõgazdasági é sKörnyezetvé delmi Egy gyógypedagógus é s egy
pedagógusfog|a|kozik
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
a tanu|ókka|.

fej|esáõ

lgé nyszerint é s szüksé g szerint órákat tart a
pszicho|ógus'A tanu|ói|é tszámhozviszonyí tva
magas a kiemelt figye|met igé ny|õtanulók
aránya, a 2o,|6l2o17-estané v vé gé ntanu|ók
59,5 száza|é katartozottva|ami|yenszempontbó|
ebbe a csoportba.
Iskolánk,
ahogyan
aá'
az
is rÖgzí tettÜk
nyitotta
a|apdokumentumainkban
sajátos neve|é si igé nyû tanu|ókka| va|ó
fogla|kozásra, az inté zmé nybentöbb é vre
visszanyÚ|óhagyományavan oktatásuknak.A
fej|esáõ foglalkozások az iskolában fo|ynak, a
vé lemé nyekben fog|a|taknak
szaké rtói
megfe|e|õen.
1
fõál|ású
Je|en|eg
gyógypedagógustanár tart te|jes óraszámban
fej|esáõ
fog|a|kozásokat
és
egy
fej|esáõpedagógussegí tia tanu|ókat.
Tanu|óinkje|entós hányada a|apvetõo|vasási,
küzd, amihez
számolási é s í rásinehé zsé gekke|
gyakranönbizalomhiányvagy egyes esetekben
tú lé rté ke|étu|ajdonságok
si
társulnak.Azokat a
fe|adatokatkedve|ik,ame|yeknekaz eredmé nye
jobbankedve|ik,
azonnallátható.A gyakor|atokat
fog|a|kozásokat,
mintaz e|mé |eti
de többnyire itt
sem törekednek az a|aposságra, a lé nyeg
megismeré sé re.
LipthayBé |aMezõgazdaságié sE|e|miszeripari Gyógypedagógustóraadói státuszban
Szakqimnázium.Szakközé pisko|aé sKo||é qium foo|aIkoáatunk.
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Gyógypedagógust az utazó gyigypedagógiai
há|ózaton keresául sikerÜltkapnunk, fejlesztõ
Központ, Mezógazdasági Szakgimnázium, pedagógustfoglalkoztatunk'
Pszicho|ógusigé ny
szerint a jánosha|mi Gyermekesé lyProgram
Szakközé pisko|aé sKo|lé gium
kereté ben
á|l tanulóinkrende|kezé sé re.
A fej|esáõ pedagigus, mivel kevé s gyerekke|
bizalmas
foglalkozik egyszerre, tobb
információhoz jut a tanulikka| kapcso|atban,
me|yekrõ| szük'sé g eseté n egyeztet az
osáályftinökke|.lgy' ha a tanulónaksegí tsé gre
van szÜksé ge'hamarabbtudunk inté zkedni.A
fejlesztópedagógus rendszeresenfoglalkozika
tanu|ási nehé zsé gge|kÜzdó tanu|ókkal"A
ko||é gium neve|õtanárai cé lzott módon
konepetá|jáka |emaradótanu|ikat'A kol|é gisták
bizonyí tottan
magasabb
át|agafe|mé ré a|apján
s
a bejári é sa jánoshalmitanulóké ná|.
A mátrafÜrediiskola heti 5 irában fogla}koztat
gyermek'é s
i{ú ságvé delmi
fe|e|õst'
pedagógiai
Ré szmunkaidcben fejlesziõ
1 fó fo|ytat'Fe|adataa *zaké rtõi
tevé kenysé get
tervek ké szité se
vé lemé nyek
a|apjánfej|eszté si
é s a tanulók fej|eszté se.A tanirákon az
osztá|yok igen magás |é tszáma miatt nincs
lehetõsé g ezekke| a tanulókka| va|ó kÜlon
Annyit tudunk tgnni, hogy a
fogla|kozá*ra"
szaké rtoivá|*mé nybenÍ rtsegé deszkÖzüketa
bocsátjuk, vaiamint a
diákok rende|kezé sé re
fe|adatok megoldására tÖbb. idÜt blztasí iunk
számukra' Az í rásban gyengé n teljesí toket
inkább sziban ké rjükszámon, i|letveigaz ez a
módszerfordí tott
helyzetbenis'
eseté nkizárólag
A tanulókatré szké pessé g-zavar
é rté ke|é se
a|ó| mentjük í el. az
a te|jesitmé ny
óra|átogatásszámukrakÖtelezo'
lskolánkban 2 szakvizsgáva| rendelkezõ
pedagógus tart fej|eszto fog|akozásokat.A
torvé nyi e|õí rásoknak megfe|e|o iraszánÚ
fejlesáõ fogta|kozásokat tart az é rintett
tanu|óknak.Egyé nifejleszté siterv a|apjánvé gzi
felzárkiztatását'
a tanu|ófejlesáé sé t'
A 2017|18. tané vben a Csongrád Megyei
Pedagigiai SzakszoIgá|atisko|apszicholigusa
heti ,t alka|ommalfogadóórát tart. Esetenké nt
órát |átogat,illetvea tanulikka|fogla|kozik'
FM
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5.3.Tehetsé ggondozás

Taginté zmé ny
neve
Kiskunfé legyháziMezõgazdasági é s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

|gen,mindentanu|ószámára biztosí tjuk
a ré szt
vé te|ta he|yi,városi' megyei,országos szakmai,
kÖzismeretié s sportversenyeken.
A szakmai é s
tanuImányikirándu|ásoka tanu|ási motiváció
játszanak szerepet. Tanórai é s
erõsí té sé ben
tanórán kí vÜ|i versenyre va|ó fe|ké szí tõ
fog|a|kozások
egyarántzaj|anak.

Bársony|stvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, A tehetsé gesdiákjainkattanórákon é s tanórán
kí vü|ifog|a|kozások
kereté benis támogatjuk.Az
SzakkÖzé piskola
é sKo||é gium
a tapaszta|atunk,hogy akár sportban, akár
tanu|mányi versenyeken mé rettetnek meg
tanu|óink,mindeni|yenesemé nypozití vhatássa|
Van a szemé |yisé gfej|õdé sükre,
ami visszahat
tanu|mányaikra
é scsökkenti a |emozso|ódást'A
cé |zottfe|ké szí té seknek
köszönhetóen pedig
rendszeresenszé peredmé nyeket
é rnekel, ami
motivá|jaõket a továbbifej|õdé sre.
Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

Pé |damutatás.
Cé |kitûzé Munka,
s.
munka,
gyakor|ásEredmé ny.

BereczkiMáté E|elmiszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

A kÜ|önbözõ tanu|mányiversenyekrecé |zottan
ké szí tjÜk fe| a tanu|ókat pedagógusaink,
t nybevé ve'
óraadóinksegí tsé géigé
A
|emorzso|ódás
csökkenté sé re
szakmacsoportosfej|esáõ órákat tartunk,aho|a
szakmai tanárok segí tenek a tanu|óknak a
hiányosságok pót|ásában' a fe|zárkózásban,
fóleg a hiányszakmáttanu|ódiákok ktré ben.

FodorJózsef É |e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé pisko|a

A tehetsé gekgondozása a mindennapokré sze
az isko|ában. E|söd|eges formája a szakmai
versenyekre
va|ó
fe|ké szí té s, ame|y
szisáematikus folyamatszaktanárainaka|apos
munkájátdicsé ri.
A je|entkezõktudásáta fe|ké szí téfo|yamat
si
egy
szintjé nmé rjÜk'é s a további fog|alkozások,a
versenyekre
té ny|egesen de|egá|takka|
fo|ytatódik'
Az egyé bsport-, é s közismereti versenyre va|ó
nevezé sé s fe|ké szí téa sszakos ko||é gák
|elkes
munkájánakkÖszönhetõ.
Az isko|a megí té |é sénagyban
t
befo|yáso|ja,
hogyan szerepe|nek diákjaink a megyei,
országos közismereti é s szakmai versenyeken,
a sikereka többi diákra is motivá|óan
ezen kí vÍ j|
hatnak.
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Ga|ambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnázium A tehetsé gekgondozása a mindennapokré sze
é sSzakközé pisko|a
az isko|ában'A tanu|ókigé nyeit
zenei órák, é nek
tanárok, táncórák, sport edzók igyekeznek
kie|é gí teni,
hogya |egjobbat
hozzák ki be|õ|ük.Az
szKrv
é s egyé b sport é s tanu|mányi
versenyekre a gyerekeket szisztematikusan
ké szí tjük
fe| kü|sõs é s be|sõs szakemberekkel'
isko|ai pszicho|ógus é s fej|esztõ tanárok
bevonásáva|é saz eredmé nynem is marade|.A
siker ösáönzõen hathata többiekre. de ez nem
mé rhetó.
A
|emozso|ódás
csökkenté sé re a
szakmacsoportosfej|esáõórákat tartunk,aho|a
szakmai tanárok segí teneka fe|ké szí té sben,
a
hiányokpóto|ásábanfõ|ega hiányszakmáttanu|ó
diákoknak,ko||é gium
|akóinak'
A rendszer ré szeia mentorá|asé s a szakmai
fej|esáó órák. A szaktanárok itt is külön
foglakoznak

a

rászoru|ó

tanulókka|

dé |utánonké nt.
Gregus Máté MezógazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé pisko|a

Va||juk'hogy,,Mindenki
tehetsé ges
va|amiben.'',
Í gya |emozso|ódás csökkenté sé benszerepet
szánunk a tehetsé ggondozásnak
is.
Amennyibenta|á|unk,o|yanterü|etetamelyben
feltûnõenjó ké pessé gekke|
rende|kezik'akkor
í gya tanu|ótanulásimotivációjáttudjukertisí teni
más terü|etekenis.
P|. versenyfe|ké szí té st
vá||a|unk szakmai
tárgybó|' a közismereti tárgyakbó| nyú jtott
kevé sbéjó eredmé nyek
e||ené re
is.
A ko||é gák80o/o-a
biztosí ttehetsé ggondozástaz
átlagnálmagasabbtudásÚdiákok számára'
A ko||é gák87%-a biztosí t Í e|zárkóÁatást az
átlagná|gyengé bbtudásúdiákok számára.

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

A tehetsé ggondozás
isko|ánkbane|sõsorbana
szakmai é rdek|õdé erõsí
s
té sekapcsán je|enik
meg. P.c. é rdek|ódõ je|entkezõk a|apján
fo|ynak a
szakkörök, versenyfe|ké szí té sek
dé |utáni órákban.
A
|emorzso|ódás
csökkenté sé hez
ez a motivációerõsödé sé ve|.
az
önbizalom növe|é sé vel,
a jövõké p erõsí té sé vel
járu|hozzá.

Kocsis P á| Mezõgazdasági é s Környezetvé delmi Haszná|ják
a
tehetsé ggondozást
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
|emozsolódás megakadá|yozására.
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LipthayBé |aMezõgazdaságié sE|e|miszeripari A mezõgazdasági gé pé sz tanu|óink között
tanu|ókmagasabbaránya.
Szakgimnázium,Szakközé piskolaé sKo||é gium je||emzõa tehetsé ges
IgyekszÜnk megfe|e|õsegí tsé getnyú jtania
versenvfeIké szÜ|é sekben.
Ke|et-magyarországi Agrár.szakké pzõ A tehetsé ggondozásintizmé nyünkb*nkÜ|tin
FM
pl'
törté nik'
fag|alkozásak keretáben
Központ, Mezõgazdasági Szakgimnázium, versenyí elkászí té s, nyelvvizsgára tCIrté n0
szakkÖrstb.
fe|ké szí téiní
s, ormatikai
Szakközé pisko|aé s Ko||é gium
k*:*
Á i*h*i*ággondcrása kl*me1tí e|ad*tairlk
tgrtozik'ilnnek *lso*!*ge*í ornájaa vel's**y*kr*
'yei*í eí kái*rí Í ás.
nagy***
Au i*k*|amegí té |*s*!
"a
hogyan xaer*peln*k*ié :?jr:i*x
b*f*}yé **}ia.
rn*gy*i. *r*:ágo* k*zi*rt"ter*li*s seakt"nai
A *xskm*iv*iseny*kr*
versenyek**.
;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
v*té lkedck*n.vei***yeken
term*sx*tvé d*!nri
ig*n í *ntosnakta*.iuk az isk*la je|legé bc|
adü*óan *z eredrn*ny*srti*avé t*lt'
$portv*rseny*k**i* kivál*an szer*pe|nek
|elkes
amitestn*velásszak*sk*ilé gák
tanul*ink.
munkáj*nakks$:ofiheta.
ren**zer elöfe|té teleké nt'
ez
Á sz*kk*||é gir":rni
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'
**he*z*ti
k*rrryez*t' é s t*rmr*szet..,lÉ d*i*rn.
i*r*eret*kí ag}aik*zás'
a
rnár h**set"i
*v*k ita kí s*rletezik
Kcllé g!ur*unk
tehets*ges diák*k fglkar*lásával, *zakr**i *
p*d*gagiai s*glté s*v*í .[tti! * tané vtcl. a
b*vez*t*sónek
sx*kko|l*giurni rendseer
tûnik
terv*z*rû piajekt*|cmek**t. tigy
kidolgc:*tiabbforniát *!tve talá* sikerasel}**k
|*hetunk'bár *z ae áv r*é ga tapasztalat*z*rz*s
jegyé ben te|ik' A k*vetkex* i*né vben a
t*h*ts*gg*ndozófogiatkgzás*lEszárnát t*vabb
kei|ern*lni'lé szbgna szakl"nák*}ta|bi:te*í th*t<:
k';*.
s:akii.ány*kf*l* ipl. r**t{}rí i]ié *z-k*aeii.
í aí *ragó.virágkotõ,í 1ász.xtb.}.ré s:beneseileg
az álÍ aián** tantárgyak irá*yába ipl. $p*rt.
bi*l*gia'stb.}.
torté n*í **r.
A teh*tsé ggondozáse|sõsorban a szakmai
versenv*kretorté nofe|ké szí tóssorán va|ósui
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me6' Á *;*ki,arlára tan*rnj k*r*t*k*nkivLii
dé |utáni
or*k*nk*uitiÍ ela tan.":i*kaÍ .
e napi munka
[gyé bkeni* {*heisé ggonoÜ:as
ré sze k*!i. h*gy |egyeri. !.:i*een plusz
muni<é vai
a ianároka
feladatokkei.
dií ferenciált
rejioteheí sóget
f*ji*sziilt'
igyekeznek
tanul*kb*n
a legjobb*ikihoenibeloltrk.
A szentesi iskola nem alkalmazza a
lemoresolidás
tehetsé gg*ndozást a
csÖkkenté sé ben.

5.4.Pályavá|asztás/pályaorientáció,pályaköveté s
Taginté zmé ny
neve
Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdasági é s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo||é gium

Pá|yaorientáciinaka be|sõbeisko|ázásbanVan
szerepe,a szakmaimunkaközössé gekvezetõi,a
szakmai é s közismereti tanárok é s az
va|amint az isko|avezeté s
osáályfónökök'
összehango|tmunkájáravan szüksé g.
Be|sõmé ré ké
s rdõí formájában'
v
Mindké tszakmai munkaközössé g rendszeresen
szentez
Üzem|átogatásokat,
szakmai
kiá||í tásokraszerveznek utakat mind osáá|y,
mindiskolaiszinten.
|gen, rendszeres a kapcso|atunka Munkaügyi
Központtal.
A Nemzeti Agrárkamaráva|rendszeres é s ji
kapcso|atot ápo|unk. MegszervezzÜk a
Fog|a|kozásokHeté ti||'a Fog|a|kozásokNapját
é sa Szakmák é jszakájátis'
Egyé ni|eg szemé |yre szabottan
az
segí tenek a
tanu|óknak,
osáá|yfõnökök
rendszeresen tájé koáatják á||ásböze, cé ges
megkeresé s,Í õisko|aitanácsadók segí tsé gé ve|
|ehetõsé geikrõ|
a tanu|ókat.
i|l.a szakmai vizsga utolsónapján
Az é rettsé gi
felmé ré st
ké rdtií ves
vé geznekaz osztályfõnÖkök
a tanu|ókka|Tájé koáatás terveimrõ|'cí mme|,
ame|yben ké rjÜka tanu|ók elé rhetõsé géis.
t
segí tsé gé ve|
tájé koáatjukõket'
Ujsághirdeté sek
hogy az isko|aibá| kereté benosztá|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|yfõnökök
beszámo|ói
pá|yaköveté smódszerei.

szinté n

a

Szakgimnázium,Pá|yaorientációva| kapcso|atban |eginkább
BársonyIstvánMezõgazdasági
|eendõ tanu|óink eseté ben fog|a|kozunk,
Szakközé pisko|a
é sKol|é gium
pá|yavá|asztásivásárok, nyí ltnapok a|ka|máva|
mutatjuk be az á|ta|unk oktatott szakmák
e|õnyeit, hogy mié rt é rdemes hozzánk
je|entkezniÜk.
mi|yen
Kipróbá|hatják'
ke|| rende|kezniük,ha az adott
ké szsé gekke|
szakmát vá|asztjáké s mé g idõben e|dönthetik,
õket.
hogyvalóban az a terÜ|eté rdek|i-e
Tanu|óink rendszeresen ré sá vesznek
gyár|átogatásokon, betekinté st nyerhetnek
aho|ké zzelfoghatóvá
szervezetekmûködé sé be,
a
vá|ikszámukra,mi is vár rájuk,ha kikerü|nek
munkavilágába'
Fe|sõoktatási inté zmé nyek rendszeresen
aho|
tartanake|õadást vé gzõs é vfo|yamainkon,
tanu|óink tájé kozódhatnak továbbtanu|ási
|ehetõsé geikró|
vo|ttanu|óink
Sortkerí tÜnk
rá, hogyvisszahí vjunk
közü| o|yanokat,akik egy e|óadás kereteinbe|Ü|
bemutatják ho| sikerü|t elhe|yezkedniiik,
mive|
fog|a|koznak
a
konkré tan
hogyanboldogulnak.
mindennapokban,
A diákok tanu|mányaik vé gzé se során
lehetõsé getkapnak rá, hogy ré szt vegyenek
szakmai versenyeken, ez minden esetben
ösáönzõen hatrajuk'ha komo|yanveszik hosszú
távon profitá|nakis be|õ|e' Sajnos a tanulók
többsé ge nem tud ré szesÜlni ebben a
õket a mindennapife|adatok
sikeré |mé nyben,
e|vé gzé sé benke|| segí teni, a kudarcok
kel| nekik segí tsé getnyÚjtani.
e|kerü|é sé hez
Ebben segí teneka szakmai korrepetá|ásoké s
a
oktatások.
amikke|
fe|zárkóztatõ
ily módon
|emozso|ódástcé |ozzukcsÖkkenteni,
hozzásegí tveóket szakmájukmegszezé sé hez.
Pályaorientáciis programsorozatbanaz idei
é vben a NAK szervezé sé bentÖbb á|ta|ános
isko|ábó||átogattake| hozzánk 7., 8. osztályos
tanu|ók,aminekköszönhetõen szé |esebbkÖrben
A szakmai
ké pzé seinket.
tudtuk né pszerú isí teni
vizsgák te|jesí té seután tanu|óink további
terveirõ| ké rdõí ves formában tájé kozódunk,
ezeketaz adatokatexce|táb|ábanösszesí tjüké s
megõrizzük.
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Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo|lé gium

Minden ko||é ga.'Koordiná|ása az á|ta|ános
igazgatóhe|yettes fe|adata. ElengedjÜk az
tanu|ókatnyí |tnapokra.
é rdek|õdõ
é rkezõ
Fogadjukaz inté zmé nyilnkbe
fe|sõoktatásiinté zmé nyek
ké pvise|õit.
A 8. osztá|yos tanu|ók számára pedig nyÍ |t
napokat tartunk. Nem rende|kezÜnk, de
á|ta|ános iskoláknak
megkeresé sre az
tájé koáatótkÜ|dünka vo|tdiákjaikró|.
gyakran
A
tõlÜnk
kikerü|õ diákok
vissza|átogaÍ nakhozzánk, é s ve|ük fo|yamatos
beszé lgeté seket
tartunka tapaszta|ataikró|.

BereczkiMáté E|e|miszeripari
és
Mezd'gazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

Inté zmé nyÜnkbena pá|yaorientációva| az
igazgató, a he|yetteseké s a gyakorlatioktatásvezetõfog|a|kozik
Szí vesen fogadunká|talános isko|aié s óvodai
csoportokat, akiknek bemutatjuk isko|ánk
je||emzõszakterü|eteit,
az ittoktatottszakmákat.
Az é rdeklódõcsoportoknakegyé bszakmai é s
nyí lt napokat is szervezünk üzem|átogatások
kereté ben.
Szakgimnáziumié sszakközé pisko|ásdiákjainka
megfe|e|tí
szakterÜ|etüknek
saját
üzem|átogatásokoné s gyakor|atokonvesznek
ré szt.
A NemzetiAgrárgazdaságiKamaráva|kÖzÖsen
is szervezÜnk minden é vben szakmai
7-8.
bemutatókat, üzem|átogatásokat a
osáá|yosok számára.
A je|entõsebb szakmai kiá|lí tásokon va||ó
ré szvé te|re. isko|ánk minden tanu|ójának
|ehetõsé get biztosí tunk é rdek|õdé sé nek
megfeIe|óen.
Ük szakmai
É rettsé gizó
diákjainkka|megismertetj
ké pzé seinketé s támogatjuk é rettsé giutáni
szakké pzé süket.

FodorJózsef Ele|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskola

inté zmé nyi
A pá|yaorientációstevé kenysé gnek
szinten az igazgatóhe|yettesa fe|e|õse, ré sá
vesz benne a te|jes tantestÜ|et,é s segí tik a
Va|amennyi meghirdetett
tanu|óink is.
pá|yavá|asztásifórumon ké pvise|jük
az isko|át,
nyí |tnapokatszervezÜnk.Az á|talánosiskolábó|
hozzánk
é rkezõknek interaktí v módon
bemutatjuka ná|unkoktatottszakmákje||emzõit.
Ré sá veszünk á|ta|ános isko|ai szü|õi
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é rtekez|eteken,
osztá|yfõnökióránkon é s egyé b
iskolairendezvé nyeken
is.
A szakmai kirándu|ásokkereté bena gyakor|ati
taní tótanárok
oktatók é s a szakmai e|mé |etet
vé geznek
rendszeresen
tanu|óinkka|
Üzemlátogatásokat.
Vé gzõs tanu|óink eseté ben e|sõsorban az
osáá|yfõnökök segí tika tanu|ókataz é |etpá|ya
tervezé sben,pá|yaorientációban.
A munkaerõpiaci ismertek átadásában igé nybevesszÜk a
pá|yavá|asztási
tanácsadó
segí tõ
kozremÛködé séis.
t
A pá|yaköveté sis az osáá|yfõnökök Í e|adata,
a
vé gzett tanu|ókra vonatkozóan egyé ni
gyûjtikbe az információkat.Ez a
megkeresé sse|
fe|adat a tanu|ói visszaje|zé sekhiányában
naoVonnehé zkes.
Ga|ambJózsef Mez<1gazdasági
Szakgimnázium Egyé ni Vagy csoportos pá|yavá|asáási-,
pá|yaorientációsszo|gá|tatásokat,
é sSzakközé pisko|a
a beisko|ázási
rendezvé nyeken,
i||.osáá|yfõnöki órák kereté ben
tartunk.A szakmai kirándu|ásokkereté bena
gyakorlatioktatik é s a szakmai e|mé |etet
taní ti
tanárok rendszeresen vé geznek tanu|óinkka|
Üzem|átooatásokat.
Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
Pá|yaorientáciTval
a szakmaimunkaközössé gé s
é sSzakközé pisko|a
a vezetõsé g fog|a|kozikkieme|t szerepkörre|.
Kinevezeftfe|e|ósea szakmaiigazgatóhe|yettes.
Pá|yaorientácii a|apvetõen á|ta|ános isko|ai
feladat, a beisko|ázási rendezvé nyeken,i||.
órák
kereté ben tartunk
osáá|yfõnöki
pá|yaorientációsrendezvé nyeket,
mé ré seket
és
vizsgá|atokat.
A fe|sõfokú tanulmányokhoz kapcsolódóan
vé gzünk
közé pisko|ai
termé szetesen
feImé ré seket.
Üzem-, é s gyár|átogatások szervezetten é s
rendszeresen fo|ytatunk minden ké pzé si
területnek megfe|e|õen (agrár, mûszaki).
|átogatásais fo|yamatos,a
Szakmai kiá||í tások
ko||é gák47o/o-árendszeresen szervez i|yen
utakat.
SzÜksé g eseté n a Munkaügyi Központta|
együttmûktdünka diákokaté rintõprob|é mában.
A sikeres szakmavá|asáás, é s szakmaszerzé s
NAK
é rdeké ben a
Csongrád megyei
szervezeté ve| a|akí tottunk ki
sikeres
együttmûködé st.
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Egyé ni Vagy csoportos pá|yavá|asZási-,
pá|yaorientációs
szo|gá|tatásokat,
a beisko|ázási
rendezvé nyeken,
i||.osáá|yfõnöki órák kereté ben
tartunk.
kapcso|at pá|ya-, é s
munka
Nincs
pszicho|ógussa|,
vagy pá|ya. é s munkavá||a|ási
tanácsadószakemberre|.
A pá|yaköveté st
vé gzünk,az ada|okbegyú jté sé t
a vo|t osztályfõnökök vé gzik. A szakmai
igazgatóhe|yettesösszesí ti é s csato|javissza az
információkat.
A szaktanárok80%-afigye|emme|
kí sé ria diákjaiisko|abefejezé seutánié |etÚtját.

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

Van kinevezettfe|e|õsea 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 nyimé ré s a té máva| kapcsolatban
informá|isszinten|é tezik.
A gyakor|atioktatás kereté bentanu|óinksÛrûn
erdõgazdaságokat,
|átogatjáka ké pzõhe|yeket:
magánerdõket,i||etvenemzetiparkokat.
Egye|õre nincs kapcso|atunk a munkaügyi
központta|.
E|sõsorbana fent em|í tetterdé szetivá||a|atok.
gazdá|kodásiegysé gekke|
mûködünk egyÜtt.
Egyé ni e|beszé |geté sekke|próbá|juk a
tanu|iinkat segí teni a számukra megfele|õ
munkahe|y,
munkakÖr,
vé gzettsé g
megta|á|ásában
é smegszezé sé ben.
A fe|soro|t szakemberekke| nincs
kapcsolatunk.

mé g

Pá|yaköveté si gyakor|atunk informá|isan
mûködik' az osáá|yfõnökök szintjé n. Ré gi
diákjaink visszaje|eznek a
sikereikrõ|.
eredmé nyeikrõl.

KocsisPá|Mezógazdasági
é sKörnyezetvé de|mi
Minden osztályfõnök ré sá vesz benne.
Szakgimnázium
é sSzakközé piskola
Koordiná|ásaaz igazgatóhe|yettes
fe|adata.Nem
rende|kezünk,de megkeresé sreaz á|ta|ános
isko|áknaktájé koáatótkü|dünka voltdiákjaikró|.
gyakran
vissza|átogatnakhozzánk, é s ve|ük folyamatos
beszé |geté seket
tartunka tapaszta|ataikról.
LipthayBé |aMezõgazdaságié sE|elmiszeripari A beisko|ázási marketingre komo|y energiát
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium fordí tunk.
A szakgimnáziumiosáályok eseté na
tanu|ók oó|vatábor kereté ben inqvenesen
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szerezhetné nek segé dmotoros jogosÍ tványt.
sem tudunk
Sajnos i|yenfe|té te|ek
biztosí tásáva|
é rettsé gizõ
osztá|ytindí tani'

FM Ke|et-m
agyarországiAgrár-szakké pzõ
Központ, MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo|lé gium

A Nógrád Megyei Kormányhivata|Szé csé nyi
Járási Hivata| Fog|a|koáatási osztá|yáva|
nagyon jó a szakmai együttmûködé sÜnk,í gy
rende|kezÜnkinformációva|az e|he|yezkedé si
mutatókró|. Je||emzõen a mezõgazdasági
gé pé sz tanu|óink tudnak |eggyorsabban
elhe|vezkedni
a munkaerõpiacon'
Pá|yaorientációs tevé kenysé get isko|ánkban
senki nem folytat. A gyermekesé |yprograrn
kereté ben vannak
munkatársak, akik
inté zmé nyÜnk
bevonásáva| kÜ|ön í og|alkoznak
van ebben a
i||etvesegí tsé günkr*
tanu|óinkka|'
megyeipedagógiaiszakszo|gá|at
is.
A szakrnai kirándu|ásokkereté hr*n
a gyakor|ati
oktatók é s a szakmai e|mé letettaní tótanárok
rendszeresen
vé geznek
tanulóinkka|
üzem|átogatásokat.
A munkaügyi kÖzpont is bekapcsolódik a
pá|yaorientációstevé kenysé gbe,
rendszeresen
hoz isko|ánkbaé rdek|õdõ
tanu|ókat'
A
Bács.Kiskun
megyei
Pedagógiai
Szakszolgá|atta| együttmûkodve é rkeznek
szakemberek az iskolánkba é s csoportosan
fog|alkozásokat.
tartanaktanu|óinknak
Ez é vente
3 órás je|ent.
egy alka|omma|
A pályakÖveté st
az osztá|yí ónokokadják le. A
vé gzett tanulókra vonatkozóan egyé ni
gyûjtikbe az információkat'majd
megkeresé sse|
adják |e az igazgatóhe|yettesnek.
Leendõ diákjaink saámára rninden é v
novemberé ben
nyí it napokat szerveeünk'AZ
á|talánas isko|ábá! hozzánk é rkezõknek.
a nálui.rkaktatottszaknák je||emzÓit.
bemuÍ atjuk
f;zena rendezvóny*nkomo|ysz*repetvá|la|nair
vé geos technikus tanu|oink' n!$zen sokkai
hite|esebbek
tudnakienni.mÍ nta pedagigusok.
Valanennyi
meghirdetett *ályavá|asztási
í órurnontÖbbmegyé benis ké pvise|jük
az iskolái.
Erre a fe|adatra van ki;elolt páí yavá|asztási
munkájátdiá}toksegí tlk.
f*|elcjs'
inté zmé nyekbe
va}óje|entkezest
A í els*oktatási
az
oktat*si.ne*leié si igazgatóhe|yettes
koordiná|ja.Az oktáber vé gé nmegrendezeit
Vadas Napokra eiaadókat hí vi:nkazokról a:
egy*temekrõl,fcj!skolákri|.ahov:! |eginkább
jelentk*zok.
A tanu|ók
vann*kintózmenyunkbõ|
ré szváieléaz
t ecveteminví |tnao*kon'Educati*-
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kiá|lí tás*n,á|lásbtirzé kgnbiztosÍ tjuk. F.ár az
iskol* rendelkezik pályaköveté si rendszerrel.
mûkodteté se
|riányában
a tanulÖivisseajelzé sek
nagysnnehé zkes"
|skolánkban mûkodik Ögy beisko|ázási
munkacsoport, aminek tagjai fele|õsek á
pá|yaorientáciisprogramokmegszervezé sé é rt,
lnté zmé nyiszinten az igazgatóhe|yettesa
í eIelõse.
Tané v e|ott el|át*gatunk a pé k gyakor|ati
ké pzõhetyre.
i||etvea tané vsorán mindig van
lehetõsé gva|ami|yen
szakmaikirándulásra.
A pályavá|asáási nrunkábanigé nybevesszük a
pá|yavá|asztási
tanácsadi
segí tõ
kozremÜkÖdé sé t'Pályaorientáció* napokat
szervezÜnk'ré sztveszünk a $zakmák ájseaká,;a
programban.
A pályakÖveté si
rendszerünknem nnûkÖdik.
de
szeretné nk
eá megszervezni.A korábbannálunk
vé gzettekkel iörté no kapcso|attartás a
is sokattudnasegí teni'
beisko|ázásunkban
lsko|ai szinten nincs kije|Ö|t felelõse a
pá|yaorientációnak. Nem
fo|ytatunk a
pá|yaorientációva|
kapcsolatosadatgyûjté st.
Üzem-, é s gyár|átogatások szervezetten é s
rendszeresen, egé sz é vben, az iskola saját
buszáva|fo|ynak.Mive| az isko|acsak ré szben
rendelkezika ké pzé shez
né |k|lltzhetetlen'
SZVK
álta|elõí rteszktzökkel. gé pekke|'ezé rtindoko|t
a modern,mûktdõ gazdaságokbana legú jabb
technológiai fo|yamatok elsajátí tása. A
javí tjaa versenyké pessé get,
munkaerópiacon
ha
a megalapozottelmé letitudáshoz' napraké sz
gyakorlatiismeretekis társulnak.
A Csongrád Megyei Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara kÖzÖs beiskolázási programban Vett
ré szt az isko|ával' va|amint fo|vamatos
rendezvé nvek
szaktanácsadássa|.
szervezé sé vel
segÍ tipartnereit.
A szakmai tanárok, osáá|yfónokok segí tik a
tanu|ikat
az
é letpá|ya tervezé sben,
pá|ya*rientációban.
Nincs egysé gesgyakor|ata pályaköveté sre'de
az osztá|yfónÖkök, a diáktársak tartják a
kapcso|atota már vé gzett tanu|óinkka|,í gy
nyomonkövetjÜkaz é |etú tjukat'
Az isko|amindig
ÖrÖmme| |átja volt diákjait az é vfo|yamta|á|kozókon,aho| szinté ninformálódunkaz itt
vé gzeüekpá|yájáról.
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6.Támogatókörnyezet mí kö
i dteté se
6.1.Kapcsolatok
a segí tõszolgálatokkal
Taginté zmé nyneve
gyházi Mezõgazdaság i é s
Kiskunfé |e
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé s Ko||é gium

Város összes inté zmé nyé ve|
Kiskunfé |egyháza
p|. Önkormányzat, á|ta|ános isko|ák, Városi
Könyvtár' Kiskun Mú zeum,Mûve|õdé siKözpont,
Városi Mozi, Vöröskeresá,
Csa|ádsegí tõ,
Vé dõnõi Szo|gá|at,Pedagógiai Szakszo|gá|at,
Szociá|is otthonok, Termá| ParkfÜrdõ,
Rendõrsé g stb. kapcso|atot tartunk. Napi'
heti,havi, esetenké nti. Megje|enünk minden
városi kieme|tkulturális,szakmai rendezvé nyen.
Rendszeresen ré sá veszÜnk diákjainkka| a
városi ünnepsé gek megszervezé sé ben'A
MentsÜnk meg egy kertet akció kereté ben
tanulóinkrendszeresen|átogatnakel a szociá|is
otthonokba. A VörÖskeresá szervezé sé ben
isko|ánk rendszeresenad otthontvé radásnak.
Tanu|óink e|õszeretette|vesznek ré sá városi
jóté konyságiakciókban'

isko|ánknak nagyon
BársonylstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, Pa
szerteágazó
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
kapcso|atrendszere Van
a
kü|önbözõ
szervezetekke|, akikkel a. kapcso|attartás
ggõ.
rendszeresi||etveesemé nyfÜ
Az' isko|át támogató szo|gá|atok a városi
önkormányzat, rendõrsé g, oktatási hivatal,
gyámhivata|, pedagógiai
szakszo|gá|at,
gyermekjó|é ti
gyámhivata|,
szo|gálat,
agrárkamara, vadászkamara.
A kapcso|attartás ezekke| , a szervezetekke|
te|efonos,e-amil-esi||etveszemé |yesformában
törté nik.

BedõA|bertErdé szeti
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a
é sKo||é gium

Bûnü|dtzé onkormán1zat'
s.
Egé szsé gÜgy.
Helyigazdaság.
programokat,
A|ka|mankészervezÜnk
nt
me|yek:
folvi|ágosí tások'
elõadások,tájé koáatások'

BereczkiMáté Ele|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportiskola

lsko|ánk kapcso|atrendszereigen sokré tû é s
szerteágazó. Szakké pzõ isko|aké ntaz egyik
legfontosabb
kapcso|atot
a
kü|só
gyakor|óhe|yekke|,
cé gekkelé saz Iparkamarával
tartiuk
fenn.
Tanoazdasáqunk ré vé n
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borászatokka|, gazdaságokka|, hegybí róva|
kapcso|atot, i||etve a he|yi
ápolunk ji
rendtí rsé gge|' gyermekjó|é ti szolgá|atokka|
Járási Hivata|okka|, vé dõnõkke|, oktatási
Hivata|la|'i||etvea kÖzössé giszo|gá|atkapcsán
számos
önkormányzatta|,
könyvtárra|'
vá||a|kozóva|,Katasárófavé de|emme|
tarjuk a
rendszeres vagy idõszakos kapcso|atot. A
kapcso|aftatáste|efonon,e-mailben é s postai
Úton is törté nik.

Fodor József E|e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
SzakkÖzé pisko|a

Fz inté zmé ny kapcsolatrendszere sokré tû.
Egyré sá kapcso|atbaná|| a kü|sõ gyakor|ati
he|yekke|, cé gekke|, a Csongrád Megyei
Agrárkamaráva|. Másré szt a
hivata|os
szervekkel, rendórsé gge|' gyámhivata||a|,
Gyermekjó|é tiSzoIgá|atta|'járási hivataIokka|,
egé szsé gÜgyi
inté zmé nyekke|,
iskolai vé dõnó.
há|ózatta|. Szeged Megyei JogÚ Város
tnkormán;zatáva|, é s a környezõ te|epü|é sek
önkormányzataiva|, oktatási Hivata||a| stb.
Továbbá a Pedagógiai Szakszo|gá|atokka|,
pedagógiaiszakmaiszo|gá|atokka|'
a város többi
közé pisko|ájáva|,
KÜ|Önbozõ
álta|ánosisko|ákka|.
ku|turá|is, civil szervezetekke| az isko|ai
közössé gi szo|gá|atkapcsán.
A
kapcso|attartás fo|yamatos,
i|letve
esemé nyfÜggó
é srendszeres,formája te|efonos,
szemé |ves
é se-mai|ben
is zai|ik.
Galamb József MezõgazdaságiSzakgimnázium Pe' inté zmé ny kapcso|atrendszere sokré tû.
é sSzakközé pisko|a
Egyré sá kapcso|atbanál| a kü|só gyakor|ati
he|yekke|'
cé gekkel,az |parkamaráva|.
Másré sá
hivatalos szervekke|, rendõrsé gge|,
a
járási
gyámhivata||a|,
Gyermekjó|é tiSzo|gá|atta|,
hivata|okka|, egé szsé gÜgyi inté zmé nyekke|'
önkormányzatokka|, oktatási Hivata||a| stb.
Továbbá a Pedagógiai Szakszolgá|atokka|,
pedagógiaiszakmaiszo|gá|atokka|.
A
kapcso|attartás fo|yamatos, i||etve
esemé nyfüggó
é srendszeres,formájate|efonos,
is zaiIik.
szemé |ves
é se-mai|ben
Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
Egyházakka| közvetlen kapcso|ata nincs az
é sSzakközé pisko|a
isko|ának.Az egé szsé gesVásárhe|y Program
|egtÖbbrendezvé nyé n
aktí vanré sá vá||a|é s
vesz az isko|a diákjai é s do|gozói. A ku|tú ra
tekinteté benszí nház é s mú zeum|átogatásokat
szervezÜnk. A Rend<í rsé gge|
kieme|ten jT
kapcso|atunk Van,
a
bûnmege|õzé s,
drogprevenció é s minden o|yan ké rdé sben
ame|vbené rintett
|eheta rendõrsé q.
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Az önkormán;zatta|is kieme|tenjó kapcso|atot
ápo|az isko|a.A szociális inté zmé nyek
é leté ben
az 50 órás közössé gi szolgá|atkapcsán szinté n
je|en vagyunk. A kapcso|atunk a mé diáva|
kiegyensú |yozott,
az isko|asikereirõ|'az isko|a
fontosabb törté né seirõlrendszeresen
é |eté nek
beszámoInak'
A kapcso|atok rendszeresek, az igé nyeknek
meqfeIe|õek.
Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium
A segí tÕ szo|gá|atokka|alka|manké nt,ha
fe|aján|jáka segí tsé gÜketvagy nekünk van
szÜksé gÜnk
segí tsé gre
vesszük fe|a kapcso|atot.
osáá|yfõnöki órák kereté ben,
iskolaiszervezé sû
a|ka|makkortájé koáató e|õadásokat ké rünk,
i||etvekapunktõ|ük.
Kocsis Pá| Mezõgazdasági é s Környezetvé de|mi A|ka|manké nt
szervezÜnkprogramokat,me|yek:
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
e|õadások, tájé koáatások, fö|vi|ágosí tások.
Rendõrsé g,
|sko|aorvos é s
vé dónõ.
KözmÛve|õdé siinté zmé nyek
Civi|szervezetek(iflú ságiszervezetek,környezet
é s termé szetvé de|mi
egyesÜ|etek, szakmai
egyesliletek,a|apí tvány)
LipthayBé |aMezõgazdaságié sE|e|miszerí pari A
vé dónõi
az
szo|gálatta| szoros
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium egyÜttmûködé sünk.
A pedagógiaiszakszo|gá|atta|
már nem ennyire,
aminekoka |ehet,hogy a megyé benegyedülmi
mûkÖdÜnk
miniszté rium
i fenntartása|att,e|té rõen
az összes tÖbbiközé pisko|átó|.
A Szé csé ny Kisté rsé gSzociális Szo|gá|tató
Központ é sGyermekjó|é ti
Szolgá|atáva|is szoros
az együttmûködé sünka tanu|ói összeté te|Ünk
kapcsán.
FM
Ke|et-magyarországi Agrár-szakké pzõ Va|amennyitaginté zmé nyÜnkben
biáosí tottaz
isko|aorvos é s az isko|ai vé dõnõi szo|gá|at.
Központ, Mezõgazdasági Szakgimnázium,
Rendelkezünk isko|aorvosi rende|óvel. Pe.
isko|afogászatie|látást kizáró|ag Mátrafüreden
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
szervezikmeg.
Kapcso|atottartunk:egyházzal,a ko||é gistáknak
egyé ni igé ny szerint hittan szervezé sé b*n:
rendõrsé gge|:
van iskolar*ndõritámogatásunk,
illetvehavontahelg adunka megyeirendors*gi
fórumnak; az egé szsé gÚgyi kÖzponttaI az
pályázatok'
együttmûkÖdé s szí nterei:
elscÍ segé lynyú jtás.
sztirõvizsgá|atok,
programok.ú jraé |esztö
egé szsé gnapi
tanfolyam,
gyermekjólé tiszoIgálattal; kÖzÖs pá|yázatok,
melyekkereté ben
szociá|ismunkásjár havi ké t
isko|ánkba'
aIkalomma|
továbbápá|yaorientációs
tevé kenvsé zaiIik.
o
tanulmánvikirándulásokra
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mehetnek tanu|óink, pszicho|ógus segí tsé get
kapunk.
ve$uunk rászt a városi
Esetrnegbeszé |é seken
gyermekjilé tii|letvecsaládsegí töszolgálatnál,A
helyi kÓrzeti rendõr é s a gyÖngyosi
rendõikapitányság
ás
bûnmegeiózé si
drogprvenciise|õadásokkal
segí t!nrunkánkat.
Az
[gri
Pedagigiai Oktatási KÖzpont
munkatársaimindigké szsé ggel
;i||nakszakma!
rendelkezé sÜ
nkre.
ké rdé sekben
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
Meglepõ,hogymi|yensokantartanakigé nytana,
valami|yen
formában
hogy a |e|kiegé szs*güket
ápo|ják'
Egé szsé gÜgy:iskolaorvos' vé donó . sztiksé g
szerint a rendelkezé sirnkreáIl. A kÖtelezo
vizsgá}atokat
mindené vbene|vé gzik'
Prevenció"bûnuldÖzásterületé na rendörsé ggel
tartjuk a kapcsolatot . tanávenké nteloadást
tartanak,i||.szüksé gszerintazonnalisegí tsé get
kapunktõltjk.
Mádia:a he|yié sa regioná|isnyomtatott
sajtóban
megjelenik az iskola - a helyiben kb"
negyedé vente,
a HevesMegyeil-lí r|apban
é vente
a beisko|ázás kapcsán i||etve a tanulmányi
versenyeneredmé nyesenszerepli tanuloinkró|
is je|entmeg cikk. Ezen kí vülcikk je|entmeg az
Magyar
MezÕgazdaság
isko|áról
a
me|lé kleté |ren,
az MMG Gé ppiac cí mû
kiadványban is' A prevenció é s a csa|ádügy
t e r Ü l e t é n a g y ám h a t i s ág . a g y e r m e k j o l é t i
szo|gálat, a kormányhivatal (hiányzásokka|
kapcsolatos é rtesí té sek) a
í egfontosabb
partnereink, Az egyuttmûkodé s mindegyik
szervezette|jonak mondhati. Vannak tanu|óink
akik iakásotthonokbané lnek' ezek vezetói is
ál|nakve|Ünk.Az
szoros é ssegí tókapcso|atban
onkormányzatok,
a helyi Karitasz,az Aranykapu
HsZK a tanu|iink kÖzössé gi szo|gá|atának
te|jesí tásé ben
vannaksegí tsé günkre.
Ku|tú ra:a he|yi mûvelõdé si házza| kozos
pá|yázataink
vannak;
kÓnyvtárés
szí nház|átogatások
szervezé sea koze|iEgerbe.
Magyar VÓröskereszt, Csa|ádsegí tó Központ,
Rendõrkapitányság,
Szentesi
szentesi
Tûzoltóság, Pedagigiai Szakszo|gá|at,
Szentesi
Református
Grow Group Palánta KÍ t.
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Agrár ZtI' mind hozzájáru|nak
iskola eredmé nyes
támogatásukka| az
mijkÖdé sé hez'
Támogatják a rendezvé nyeinket,
e|oadásokat
tartanak,az Arpád Agrár Zr1.tsztöndí jatbiztosí t
rendõrsé gge! a
diákoknak. A
a
a szociá|isinté zmé nyekke|
a
bûnmegelõzé sben,
prob|é rnás csa|ádi hátterû' bei||eszkedé si
zavarokka|küzdo diákck ÜgyeibenmûkodÜnk
egyÜtt. A vöröskereszt he|yi szervezete,
kapcsolódva a programjainkhoz,kihelyezett
vé radást szervez az iskolában' igé ny szerint
e|vé gez,
tanácsokat
egyszerliszûrõvizsgá|atokat
ad.

6.2.Szakmaipartnerkapcsolatok
Taginté zmé ny
neve
Kiskunfé |egyh
ázi Mezõgazdasági é s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo|lé gium

Tanu|óink rendszeresen vesznek ré sá a
Mûve|õdé siKözpont é s a Könyú ár e|öadásain,
Rendszeresen |átogatjuka Kiskun
kiá||í tásain.
Mú zeumtár|atait,több csapattaIveszünk ré sztaz
Veté |kedón.
á|talukszervezettHe|yismereti
Tanu|óinkmunkátvá||a|naka NaturaHungarica
A|apí tványná|'
együftmÛködtünknz É letMenete
aIapí tvánnya|.
A gazdá|kodó szervezetek segí tik tanu|óink
gyakor|atiké pzé sé kapcso|atunk
t'
a kö|csönös
benzajlik.
mege|é gedéjegyé
s
e|ismeré s,
Az á|ta|ánosisko|ák é |eté ben
a fog|a|kozások
hete, a szakmák é jszakája, a Piknik, a
pá|yavá|asztási
kiá||í tások
é sa nyí |tnapoksorán
isko|ánké |eté be.
nyú jtunk
betekinté st

ûködé sena|apu|ójó viszonyt
BársonyIstvánMezógazdaságiSzakgimnázium, Kö|csönös egyÜttm
ápo|unk a Mûve|õdé si Központ é s Városi
Szakközé pisko|aé sKo||é gium
Ga|é riáva|.
Inté zmé nyÜnket
mondhatniegyedü|ipé nzÜgyi|eg
Város
Csongrád
támogató
szerv
tnkormánpata'
Jó kapcsolatotápo|unka he|yi é s környé kbe|i
á|ta|ánosisko|ákka|
Fe|sóoktatási inté zmé nyekke|rendszeresen
|ehetõsé get
e|óadási
együttmûködünk,
biztosí tunkszámukra ké pzé seikbemutatására,
ezze| segí tve továbbtanu|nivágyó diákjaink
táié kozódását.
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|gé ny szerinti rendszeressé gge|. Hetente,
havonta.é vente.
Pa inté zmé nytpé nzügyi|eg támogató civi|
szervezet1.
Az álta|ános isko|ákka|a beisko|ázáskapcsán
tartunkszoros kapcsolatot.
A fe|sõoktatási inté zmé nyekis rendszeresen
meg|átogatják isko|ánkat, órákat tartanak,
tájé koáatnaka fe|sõoktatásiIehetõsé gekrõl.
Jó együttmûködé sa|aku|tki a té rsé ggazdasági
A ré giónkí vÜ|i
szakmaikapcso|ataink
;gysé geive|.
s jelentõsek. Ez e|sõsorbanaz erdõgazdasági
.é szvé nytársaságokat,
az erdé szeti szakoktatás
Ké pzé si
:ársinté zméyeit,
n az VM Vidé kfejlesáé si
ás Szaktanácsadási Inté zetet'az országos
Erdé szeti Egyesü|etet, az A|fö|di Erdõké rt
jeIenti.
Egyesü|etet

BereczkiMáté E|e|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

Jó együttmûködé st a|akí tottunkki a Bajai
veszünk
Turisztikai Központta|' Ré sá
de
vásárokonnemcsak kiál|í tóké nt,
kiál|í tásokon,
programokbiztosí tásáva|is. (Adventi vásár ké zmûves é s zenei bemutatik: Kerté szeti
kiá||í tás é s vásár
öná||ó kiá||í tás' Öt<ojátszóház, Dí sznövé ny Vásá r.)
Jó a kapcso|atunka helyi 'önkormányzatta|
(rendezvé ny
biáosí tása,
dí szí té sek
városi mûsor)
megem|é kezé seken
AE. inté zmé nyt fenntartó finanszí rozásbó|
mûködik. Civi|szervezetitámogatóink nincsenek.
és
szervezetekke|.
Gazdá|kodó
he||ye|
mintkÜ|sógyakor|ati
sportegyesü|etekke|'
szoros é s jó kapcso|atottartunk.A gyakor|ati
ké pzé me|lett
s
segí tika vizsgárava|ófe|ké szí té st
is.

A he|yi é s környé kbe|iá|ta|ánosisko|ákka|jó
ki. Rendszeresenré sá
kapcsolatota|akí tottunk
vesznek nyí |tnapjainkoné s mi is ré sá veszünk
pá|yavá|asztási
az
álta|uk szervezett
táié koáatókon.
FodorJózsef E|e|miszeripari
Szakgimnáziumé s PE. inté zmé ny kapcso|atrendszere sokré tû.
Egyré sá kapcsolatban ál| a kü|sõ gyakor|ati
Szakközé piskoIa
he|yekkel, cé gekke|, a Csongrád Megyei
hivata|os
Agrárkamaráva|. Másré szt a
szervekke|, rendõrsé gge|' gyámhivata||a|,
Gvermekii|é tiSzoIoá|atta|,iárási hivataIokka|,

*:É cxxnvls

"#ii{$r'-:*:n
V"t
i,l

161

szÉ cHrÍ .Y|
*

G !NO P-6.2.3 -17-2017-00022

isko|ai vé dõntjegé szsé gügyiinté zmé nyekke|,
há|ózafta|. Szeged Megyei JogÚ Város
tnkormányaatáva|,é s a környezõ te|epÜ|é sek
önkormányzataiva|, oktatási Hivata|la| stb.
Továbbá a Pedagógiai Szakszolgá|atokkal,
pedagógiaiszakmaiszo|gá|atokka|,
a város többi
közé pisko|ájával,
á|ta|ánosisko|ákka|.
KÜ|önbözõ
ku|turá|is. civi| szervezetekkel az isko|ai
közössé gi szo|gá|atkapcsán'
A
kapcso|attartás fo|yamatos, i||etve
ggó é srendszeres,formája te|efonos,
esemé nyfÚ
szemé |ves
é se-mai|benis zaiIik.
Ga|ambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnázium Pe' inté zmé nytcsak a fenntartó támogatja
é sSzakközé pisko|a
anyagi|ag,más szerv nem á|dozrá pé nzt,mé ga
he|yi Önkormánpat sem. Minden é vben
pá|yázati
igyekszÜnk
kihaszná|ni
a
|ehetõsé geket' abból póto|juk az anyagi
hiányosságokat.
Az á|ta|ánosisko|áknakfe|ajánlottuka ,,Nyitott
iskola" program kereté ben,hogy po|itechnika
órákat
tarthatnak a
tanmûhe|yeinkben
(pályaorientáció).
Sajnoscsak ké tiskolamutatott
né mié rdek|õdé st,
de rendszereslátogatásnem
jÖtt|é tre
(nema mihibánkbó|).
pz isko|a a közé p é s á|ta|ános isko|ákkal
Gregus Máté MezõgazdaságiSzakgimnázium
é sSzakközé piskola
kiegyensú |yozottkapcso|atra törekszik. P|.
prob|é maeseté ntöbb esetben törté ntáttaní tás
más inté zmé nyekbeoda-vissza. Je||emzõen
segí tõaz együttmûkÖdé s.
A
Hódmezóvásárhe|yi
közmûve|õdé si
inté zmé nyeket
fo|yamatosan
|átogatjuk.
A gazdá|kodi szervezettekke|kieme|kedõenjó
kapcso|atot tartunk, az agrár vá||a|kozások
partnerké nt
tekintenekaz isko|ára'
A Szegedi TudományegyetemMezõgazdasági
Karáva| nagyon jó munkakapcso|atotsikerü|t
kia|akí tani.
Számos o|yan programonszoktunk
ré sztvenni/vál|a|ni
ame|yeta Kar szervez'
gazdá|kodó
Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium
A közmûve|õdé siinté zmé nyekke|,
szervezetekke|, az inté zmé nytpé nzÜgyileg
támogató szervezetekke| kiegyensú lyozotta
kapcso|atunk, a többi szervezettek pedig
szeretné nkszorosabbra Í Ûznia kapcso|atot'A
mé gkevé stanu|óveszi
tanodaifog|a|kozásokat
igé nybe'de ez a lehetõsé geta ké s<jbbiekben
bõví teniszándé kozzuk'A szomszé dosá|ta|ános
isko|arendszeresenhozza át a termé szetiránt
é rdek|õdó osztá|yokat egyfajta kihe|yezett
órára, az á|ta|ános isko|ák
termé szetismereti
pá|yaorientációs rendezvé nyeinrendszeresen
meoielenünk. A felsõoktatási inté zmé nvek
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ké pzé sÜkke|
kapcso|atostájé koáatót tartanak,
il|etve az SZTE é vi rendszeressé gge|EU.s
tanórákattartinté zmé nvÜnkben.
Kocsis P á| Mezõgazdasági é sKörnyezefué de|mi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Pedagógiai
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
szakszo|gálat' Kiskunsági Nemzeti Park a
partnerek.Elengedjükaz é rdek|õdõ
|egfontosabb
tanulókat nyí |t napokra. Fogadjuk az
inté zmé nyünkbe é rkezõ
fe|sõoktatási
Nem rende|kezünk,de
inté zmé nyek
ké pvise|óit.
megkeresé sre az
á|ta|ános isko|áknak
tájé koáatótkÜ|dünka vo|t diákjaikról.A tõlünk
kikerülõ diákok gyakran vissza|átogatnak
hozzánk, é s ve|ük fo|yamatos beszé |geté seket
tartunka tapasÍ a|ataikró|.
LipthayBé |aMezógazdaságié sE|e|miszeripari A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKollé gium Megyei lgazgatósága mel|ett a kovetkezõ
cé gekke|, szervezetekke| á||unk hivata|os'
egymástsegí tópartnerikapcso|atban:
né v:
AGRO-PRoDUKT
Mezõgazdaságié sHÚsipariKft.
szé khe|y: 3060 Pásáó, o194l,|2.hrsz.
né v:
szé khely:

Baksa Sándor EV.
Karancslapujtõ'Rákóczi ú t6.

né v:
szé khe|y:
utca20.

FarmmixKft'
4220HEd|ibösztrmé ny|parte|ep

né v:
Kirá|ynéSzita Juditcsa|ádi
gazdálkodó
szé khe|y: 3,í 70Szé csé nyJTzsefAttilautca
15.
né v:
szé khe|y:
't20

Kovácsné obrecsány K|ára
Ludányha|ásziSzent lstván ú t

né v:
szé khe|y:
120

Kovács -Komp|exKft.
LudányhalásziSzent |stvánÚt

né v:
MegyerkenyéBt.
r
szé khe|y: 2161Csomád,Táncsicsu.2.
né v:
Mosó é sTársa Mezõgazdasági
Termé kÉ rté kesí étósSzo|gá|tatóKft.
szé khe|y: 3170 Szé csé ny'Bem ú t17.
nev:

PC Mé rnökiroda
Kfr.
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szé khe|y:

3170 Szé csé ny,
Varsányi ú t2/É

né v:
szé khely:

Pekár lstváncsaládi gazdá|kodó
2677 Herencsé ny.Szé csé nyiú t3.

né v:
szé khely:

,,Pusáavád'Kft.
3177 Rimóc' lstván kirá|yu 7,í .

né v:
sZÉ csÉ N-M|LL
Kft.
szé khe|y: 1033 Budapest,Miklós utca ,|3.
V l l l .e m . 4 2 .
gazdálkodó
né v:
Torák Korné csa|ádi
|
szé khe|y: 3137Karancsberé ny,
Petõfiú t,|2.
né v:
szé khe|y:

MziZoltán EV'
3170 Szé csé ny,Petõfi ú t12.

FM

Ke|et-magyarországi Agrár.szakké pzõ Kozmûvelõdé siinté zmé nyek:
az Imre Zoltán
Mt]ive|odéKö
sizpont pá|yázatánakkÖszÖnhetõen
KÖzpont, Mezõgazdasági Szakgimnázium,
tanu|óinkké tnyári táborbanvehetnekré szti25Szakközé pisko|aé s Kol|é gium
25 fö)' i||etvekonyvtárifoglalkozásokzaj|anak.A
városi
Ünnepsé gekbe
rendgzeresen
bekapcso|ódunk.
városi mûsorokatis tartunk
iskolánktanu|óinak
szerep|é sé ve|.
Ebben az é vben a hadisí rok gondozását is
tanulóinkvé gzik.
A
kÖrnyé kbe|i á|ta|ános
iskolákka|
egyuttmûkÖdé si megá|lapodásunk van,
gyakranmeghí vjuk
rendezvé nyeinkre
õket,i||etve
járunk hozzájuk kü|onbözõ beisko|ázási cé lú
is.
tevé kenysé gekke|
Támogató civi| szervezet az isko|ánkGeorgica
Alapí tványa,melya rászoru|ótanu|óknakbiztosÍ t
anyagisegí tsé get.
Gazdálkodi szervezetekkela szakmai gyakorlat
kapcsán mûkÖdünkegyütt'Segí tenektanu|óink
összeÍ uggõ nyári gyakorlati ké pzohe|yé nek
gé pbemutatók
biztosí tásában,
szervezé sé ben'
a
szijreti expó megszervezé sben'A jánosha|mi
GazdakÖrre|
szoros egyijttmûktdé stápolunk.de
a helyi Vadásztársaság is rendszeresen tar't
isko|ánkbanrendezvé nVeket"
iskola kapcsolairendszere rendkivÜ|
Az
[lsodleges partnereinkaz é szat(-'
szé |eskÖrû.
kozé pmagyarországi
erdrí szetek'
erdagazdaság*k,
ezek k*zulis kismeltseerepet
vállalaz rGrRERDÜ. Nemcsakgvakorlatihely
biztcsitásával. hanem iqé nveinketáttekintve
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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
állunkkapcsolatban,
akikszakmai
segí isé getnyú jtanaktanárainknak'|ehetõsé 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
családokbólé rk*znek,é sfontosszámukra'hogy
né mikeresethe:jussanak.
A városi onkormányzatpályázatokkaljáru|hozzá
az é vente hagyományjellegge|megrendezett
esemé nyeinkhez.Az idei tané vbena Vadas
Napok, az országos ásványbÖrzelebonyolí tását
támogatták,i||etveegy tanár-továbbké pzé shez
is
hozzájáruItak'
PR tevé kenysé günkben
kierne|tszerepe van a
GyöngyÓs Tv.nek, hiszen minden isko|ánkat
é rintõesemé nyrõ|tájé koztatást
ad, amita megyei
é solykoraz országosmé diais átvesz'
Kivá|i a kapcsolaiaz EszterházyKárolyEgyetem
Károly Róbert Campusával,ame|ynekoktatóiva|,
rnunkatársaival. fo|yamatos
tudományos
konzu|tációtfolytatunk,i||etve'az á|ta|ukvé gzett
kutaiások eredmé nyé rõla technikus je|ö|t
hallgatiinkat Í olyamatcsan tájé koztatjuk,
Rendelkezé sÜnkre bocsájtottak oktatási
anyagokat.arniket eredmé nnye|használunk a
szakmaioktatómunkánkban'
A gyongyösi Fecske Úti ovodában az udvaron
|é võ í ák. nové nyekgondozásában segí tenek
diákjaink'Pályázat kereté ben15 diák kÖzÖssé gi
szo|gá|atáttÖ|tiaz inté zmé nyben,
erdei óvoda
programban.
Lengye|országbana Ieskoi isko|ával tartunk
kapcsolatot. Evente fogadunk é s kÜldünk
kÖ|csÖnosen
diákokatszakrnaigyakrr|atra'
Civilszervezelekpé nzügyi|eg
nem támogatjákaz
iskolát.
Ré szt veszÜnk a he|yi mûve|ódé siház é s
konyvtár rendezvé nyein.Közos pá|yázatokban
tevé kenykedÜnk' melynek keretei között
szakkÖroket szervezhetünk. veté |kedõket.
ulazást
Debrecenbe, NagykÓrÖsre. Az
iskolánkril a kisí ilm ké szí té sé ve|
egy helyi
egyesü|etetbí ztunkmeg, aki nagy ÖrÖmme|
fosadta a
é s a továbbiakban a
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bennijnket'
biztosí tott
támogxtásáril
A|apí tványunkis van" amin keresztul már
pé nzugyileg
is fogadhatunktámogatást{ado 1
%)' A kornyé kbe|iáitaiános iskolákkal is
fûzni a kapcsolatot.Az
szorosabbraszeretné nX
is kié pÜ|õben
van
EszterházyKároIyEgyetemmel
együttmûkodé s diákok fogadására
az
Gyakor|atra'A pé kek ku|*õ kópztihe|ye;nyári
gyakoriairadiákot fogacó gazdá|kodókszinté n
kapcso1atiendszerünkei
bcjví tik.
é |etí o|yik.A
Szentesvárosbankomo|yku|turá|is
városi konyvtár szé p kornyezetben,á||andóan
megÚjuló könyvá||ománnya|ál| az o|vasók
rendeIkezásé re^
A kÖnyvtár é puleté nkí vul a
felú jí tott
Megyeházán é s az lí jÚságiHázban is
rendeznek
minden korosztály számára
vitaesteket,
bemutatókat,
e|õadásokat,
kiál|í tásokat.
A Civil szervezetekke| az isko|a Ciklámen
A|apí tványa ré vé n vagyunk kapcsolatban.
Szentes Város tnkormányzata koordinálja a
közos
Civil szervezetek munkáját. A
rendezvé nyeken,ame|yek á|ta|ában aktuális
té mákbanelõadások,városi rendezvé nyek,
aho|
Alapí tványunk is
bemutatkozik. A
az
cé lcsoportunkaz ivodásoktó| az általános
isko|ásvé gzõsdiákokigtartókorosztá|y'
Kozösen ké zmtjves fog|a|kozásokon,tesztek
kitolté sé ve|
ismerkednekaz a|apí tványé s az
iskola é |eté vel,
remé lve,hogy kedvet kapnak a
szakmához'
A gazdá|kodi szervezetek kozÜl e|sõsorbana
mezógazdasági é s kerté szeti ágazatokban
van jó| kia|akult'hosszÚtávú ,
tevé kenykedókkel
gyÍ jmÖ|csÖzó
kapcso|atunk'
A |egré gebbi partnerunk az ország ta|án
legnagyobbzöldsé gtermelocé geaz Arpád Agrár
zrt' illetve a cé gcsoportja.A geotermikus
energiára a|apozott kerté szete vi|ághí rû,Az
utóbbi é vekbenje|entõsÚvegház beruházásaik
voltak, ahová szeretné ka munkaeróigé nyüket
ré szbenaz isko|avé gzõskerté szeibõl
kielé gí teni,
ezé rttanu|mányiszerzõdé stkötöttek már né hány
diákunkka|'
A Dé |a|fö|di
Kerté szekSzÖvetkezeteszinté nré gi
partnerÜnk, tagsági viszonyunkból fakadóan
szaktanáccsa| |átnak e|. i||etvea termé keink
é rté kesí té sébiztos
nek piaca'
A Grow Group Palánta Kft. é vekóta a |egjobb
mrnosequ
ia elõ'
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áron *dja az isko|ának'va|amintaz iskolai
is támogat.ia"
rendezvé nyeit
a|apí tvány
A Kórogymenti Agrár Kft, a szántófÖldi
teru|eteken
integrátorifeladatokat|átel.
A Szentest Várose||átótart,iafenn a városunk
parkjait,ame|yvirágá||cmányának
nagy ré szé t
isko|ai tangazdaságunká||itjae|õ' illetve az
parkfenntartó ké pzé sunk diákjait nyári
gyakorlatonfoglakoztatja'Minden cé gre igaz.
gyakor|atok megszervezé sé ben,
hogy a
|ebonyolí tásában
is segí tikaz isko|aiszakmai
munkát'
Az általánosisko|ákkaI
nagyonjó a kapcsolatunk,
szí vesenlátogatják.
A
mindenrendezvé nyÜnket
több csapattaIis
,.BarthaMozaik ,,veté lkedõn
magukat.
ké pviseltetik
A SZIEAGK TessedikCampusSzarvas,valamint
SZTE MezogazdaságiKar,
Hódmezõvásárhe|y azok az inté zmé nyek.
amelyekkel szorosabb kapcsolatot ápo|unk.
E|õadásokon,
bemutatikon,kozös programokon
veszÜnkré szt.

6.3.Társadalmikörnyezet

Tagisko|a/e|é gedettséát|ag
gi

BársonyIstvánMezõgazdasági
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé s
Ko||é oium
Bedõ A|bertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé oisko|aé sKol|é oium
BereczkiMáté E|e|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a
FodorJózsef E|e|miszeripari
Szakoimnáziumé sSzakközé oisko|a
Ga|ambJózsef Mezógazdasági
Szakqimnáziumé sSzakközé piskola
Gregus Máté Mezõgazdasági
Szakoimnáziumé sSzakközé pisko|a

Kiss FerencErdé szeti
Szakgimnázium

diákok

szü|õk

diákok

iskola

iskola

ko||é gium

80%

70o/o

60%

80o/o

80o/o

80o/o

620/o

59o/o

n.a.

75%o

80o/o
88o/o

100o/o

88%
75o/o

1'ri
lt
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Kocsis
Pá|
Mezógazdasági
és
Környezetvé de|mi Szakgimnázium é s
Szakközé nisko|a
LipthayBé |aMezõgazdaságié s
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé piskolaé sKo||é qium
FM Ke|et-magyarországiAgrár-szakké pzõ
Központ, Mezõgazdasági Szakgimnázium,
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72o/o

78o/o

60%

85o/o

85o/o

70o/o

80o/o

70%

680/o

80o/o

65o/o

65o/o

70o/o

72o/o

19o/o

25o/o

680/0

80o/o

Szakközé pisko|aé sKo|lé gium

Kiskunfé |egyházi
Mezõgazdasági
és
E|e|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|a
é sKo||é qium

n.a.

Taginté zmé ny
neve
Kiskunfé legyháziMezõgazdasági é s
Ele|miszeripari
Szakgimnázium,
Szakközé pisko|aé sKo|lé gium

Remé |jük,hogy a Mezgé Mintabo|t í z|etes
termé kei.az isko|aá|ta|szervezettvárosi szí ntû
minta Mezgé Piknik'a Látvány
megmozdu|ások,
disznóvágás, a Szakmák é jszakája' a
Fog|a|kozásokhete, a Mezgé s bá|ok, városi
if,ú sági megmozdu|ások,városi tinnepsé gek
szervezé sesegí tikabban isko|ánkat,hogy ne
csak közössé gé pí té sszí ntereké nt,hanem a
gyermekeik pá|yaválasztásáná|is |ehetsé ges
a|ternatí vakémerü|jö
nt
nfe|isko|ánkneve.
járó diákok'mindszÜ|eikaz
Mindaz inté zmé nybe
isko|ánk eróssé geiké nt
em|í tika pedagógusok
szakmai fe|ké szÜ|tsé géat, gyermekközpontÚ
tanár.diák kapcso|atot'a szé p környezetet. Bár
he|yi tanu|óink száma kevé s szÜ|eik egyre
nagyobbé rdek|õdé tanú
sí tanak
az isko|aá|ta|
st
szervezettprogramokiránt'
Az isko|avezeté setudatosantörekszik arra,hogy
isko|ánk,tanu|óinkversenyeredmé nyei,
sikerei,
iskolai rendezvé nyek rendszeresen
az
szerepe|jenek
a he|yié saz országosmé diában.

BársonyIstvánMezõgazdaságiSzakgimnázium, Szoros egyi]ttmûködé sbená||unk a várossa|,
Szakközé piskolaé sKo|lé gium
kö|csönÖsenszámí thatunk
egymás segí tsé gé re.
Diákjainkelé 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|õk jó kapcso|atbaná||nak az isko|áva|'
vannak akik rendszeresensegí tenekaz isko|ai
rendezvé nyeken
is.
Fo|yamatosanjelen vagyunk a he|yimé diában,
rendszeresentájé koáatjuk
fóbb esemé nyeinkró|
a he|yiú jságot'te|eví ziót.
Né hány é ve hagyomány, hogy vé gzõs
ha||gatóinknakfe|vonu|ástszervezÜnk, ennek
a város fõbb inté zmé nyeihez'
során e|látogatnak
je|ké pesenbú csú vé
t ve azoktó|' Az esemé nyt
s
é vró|é vreegyrenagyobbé rdek|õdéövezi.

Bedõ AlbertErdé szetiSzakgimnázium,
Szakközé pisko|aé s Ko|lé gium

Az inté zmé nyismert é s e|ismert. Kapcso|ati
há|ója van é s 135 é ve beágyazotta te|epü|é s
é |eté be.
javu|,amintaz isko|ai
sokatmódosu|,
A vé lemé ny
vé dõbura aló| kikerü|a tanu|óa va|óvi|ágba.
E|ismerik az inté zmé nyte|jesí tmé nyéét s
aktivitásukka|
támogatjákaz isko|aesemé nyeit.
Az isko|áró|fo|yamatosane|é rhetóinformációk
vannakaz interneten.A sajtóban idõszakonké nt
je|enikmeg hí resemé nyeinkrõl.

BereczkiMáté E|e|miszeripari
és
MezõgazdaságiSzakgimnáaium,
Szakközé pisko|aé sSportisko|a

A Bereczki Máté Szakké pzõ lsko|a a
Fö|dmûve|é sügyiMinisZé rium fenntartásában
mûködõ inté zmé ny,
ame|y je|en|egköze| 500
tanu|ónak biztosí t|ehetõsé geta tanu|ásra' a
szakmaszerzé sre. |sko|ánk 60 do|gozója
|e|kiismeretesmunkáva| segí ti a mindennapi
mûködé st. Pedagógusaink magas szí nvona|ú
ké pzettsé ge' diák centrikus hozzáá||ása
nagymé rté kben
hozzájáru|az itt fo|yóoktatás é s
neve|é sminé |magasabb szintû vé gzé sé hez.
Inté zmé nyÜnk
az országe|sõkerté szké pzõjeké nt
több mint '110 é ve szolgá|ja a magyar
mezógazdaságoté saz oktatástitta Bácskában.
P.z' utóbbi é vtizedben pedig az agrár- é s
é sa
é |e|miszeripari
szakirányme||ett
a rendé szet
sport ké pzé s terü|eté n is |ehetõsé get é s
perspektí váttudtunk kí ná|niaz i|yen irányban
é rdek|õdókszámára.
Neve|é sicé |jainkközött az e|sõk között szerepe|
egy o|yané |hetõisko|amÚködteté se,ame|ynek
fa|ain be|Ü| a|kotó |é gkör, szakmai minõsé 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 |ehetõ
|egjobbanvé gezzlikmunkánkat.
pomo|ógus,
Né vadónk, Bereczki Máté
qvümö|csfaitaovûitõé s hazafi. aki az 1848-as
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idókben é |eté ve|
é s munkájáva|is pé |dátadott
nemcsakaz akkoré |õknek.hanemaz utókornak
is minda mai napig.
Fo|yamatostörekvé sünkszakmai é s társada|mi
partnereinkke|
fenntartása
va|ójó kapcso|ataink
i||etveazok bõví té se.Mindez a duá|is ké pzé s
okán is kieme|tcé |é s meggyõzódé sÜnk,hogy
mindez a piacké pes tudás megszerzé sé hez
vezetó ú tfontos ré sze'
Jó kapcsolatokatápo|unka kü|önfé |ekamarákka|
Nemzeti Agrárgazdasági
kü|önösen
a
Kamaráva|,a helyi önkormányzatta|,á|ta|ános
he|yi
isko|ákka|' óvodákka| é s több
nagyvá||a|atta|,
õsterme|õve|marketinkirodákka|
é sa he|yite|eví zióva|.
A he|yi mé diával való kapcsolatunk minden
tekintetbenkiemelendõ'hiszen a városi te|eví zió
szinte havonta ké szí tismeretterjesáõmûsort
ko||é gáink' diákjaink
közremûködé sé ve|
kerté szeti, környezetvé de|mi aktua|itásokra
vonatkozóan.
kapcso|atban,
A tanu|ókiskolaivé |emé nyé ve|
az
á|ta|uk kitö|tött ké rdõí v alapján az a|ábbiak
mondhatóke|:
Az isko|apedagógiaimunkájáravonatkozian a
foga|maáak
tanu|ók 62o/o-ose|é gedettsé get
meg' Az ezzel kapcso|atbanfe|tettké rdé seink
között szerepe|t a munkába ál|ásra i||etve a
fe|ké szí té s, a
továbbtanu|ásra va|ó
kömyezettudatosságra törté nõ neve|é svagy az
osáá|yközössé gekrevonatkozóké rdé s.
Az isko|a bú tozatáva|'gé pparkjával,oktatást
támogatóeszközeinek é s lKT fe|szere|tsé gé ve|
kapcso|atban a mé ré s során a tanu|ók
elé gettsé ge
54 %-osvo|t.
vonatkozóan, me|yben az
A kapcso|attartásra
i||etve inté zmé nyi szintû
osáá|yfónöki
információáram|ás szerepe|t62%e|é gedettsé get
mé rtünk.
Tanu|óink szü|ei sajnos vá|tozó mé rté kben
Ennek egyik
kapcso|ódnakbe az iskola é |eté be'
oka az iskoláti|va|ófizikaitávolság,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 vesené saktí vanré sávál|a|nak
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az isko|a é |eté ben'(kirándu|ásokszervezé s,
szakmaigyakorlatihe|yszí nekbemutatása).
Jövõbeni terveink között
prob|é ma
keze|é se.

szerepe| a fenti

Megyei jogú nagyvárosban számta|an isko|a
,,küzd''a tanulóké rt'
Az isko|ai e|é gedettsé gmé ré
eredmé
s
nyeiaá
mutatják,hogy mind a dákok, mind a szÜlõk
szí vesen járnak, i||etve járatják hozzánk
gyermekeiket.
Kieme|tene|é gedeftek
a gyerekek a gyakor|ati
oktatássa|, a tanárok é s a szakoktatók
felké szÜ|tsé gé ve|,
a rende|kezé sre
á||óoktatási
segé danyagokka|,
a
tanmûhe|yek
feIszere|tsé gé ve|, a
kü|fö|di
szakmai
gyakorlatokon
va|óré szvé te|
|ehetõsé gé ve|.
A szÜ|õk kis ré szevesz ré sá aktí vanaz isko|a
je||emzõ' hogy a prob|é másdiákok
é |eté ben;
sem jtnnek,
szÜ|ei mé g a szÜ|õi é rtekez|etre
igyekeznek
semmi|yen formában nem
kapcso|atot
teremteniaz isko|áva|.
Az országosszakmaiversenyekenrendszeresen
é rÜnkel jó' dobogós eredmé nyeket.
Viszonylag gyakranje|enÜnkmeg a nyomtatott
sajtóban; van isko|ai hon|apunké s facebook
oldalunk.
GalambJózsef MezõgazdaságiSzakgimnázium A fenntartó, a pedagógus, szÜ|ói é s
é sSzakközé pisko|a
g
diákközössé gek a kisté rsé vá||a|kozásai-va|
és
a MunkaügyiKözpontta|karö|tvesegí thetikegymunkáját.Meg ke||tehátta|á|nia
egy inté zmé ny
kapcso|atoté 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;nrezetõnek.

FodorJTzsef E|e|miszeripari
Szakgimnáziumé s
Szakközé piskoIa

Az inté zmé ny nagyon jó kapcso|atokka|
rende|kezik a gyakor|ati ké pzõheIyekke|.A
Ga|amb József Mezõgazdasági Szakké pzõ
lsko|a é |eté ben meghatározó szerepet a
BaustudiumSzakké pzõé sÁtké pzé si
Kft tö|t be.
Az e|mú |t
é vbentöbb rendezvé nytis tartottunk
hagyományteremtõ cé |zatta|:Galamb nap
városunkfÜrdõjé ben'
a Hagymatikumban,
melyre
meghí vjukaz á|ta|ánosiskolák vé gztí stanu|óit
is.Kiskerté sz nap,
me|ynek kereté ben
kibuszoáatjukaz é rdek|õdõketa tankertünkbe,
ahol |ekvárfõzé s,szüret, i||etvezöldsé gkré mek
ké szí té se
közben
mutatjuk
be
inté zmé nyÜnket.Gé pmustra,
ahoI a tankerti
qé peinkmutatkoznakbe városunkközpontiában.
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é sSzakközé pisko|a
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e|õadások
és
termé kkósto|ók
ismeretterjesáõ, gyakor|ati fogásokat
kereté ben.
bemutató, 4 napos tanfo|yamokszervezé se,
permetezé s
többek között metszé stanfo|yam,
Az idé nezeken több mint 50 helyi é s
tanfo|yam.
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 tetttermé keket
é rté kesí tik.MegszerveáÜk városunkban a
Legszebb konyhakertek versenyt, melynek
eredmé nyeké kö
ntze| 50 versenyzõjelentkezett.
Az Algacentrum átadásáva| egy o|yan kutató
egysé gjott |é treközvet|en a szomszé dunkban,
me|ynek tagjaké nt ré sá vehetÜnk a
mezÕgazdaságife|haszná|ásrakerü|öa|gafajták
termeszté sé nekkutatásában, eredmé nyeinek
adaptá|ásában.
Az inté zmé ny
e|ismertnekszámí ta té rsé gben,
a
többszöri profi|vá|tás e|lené re is sikerü|t
A kapcsolati
átörökí teniea pedagógiaikultú ráját.
há|ójaszé |esnekmondható,az isko|arendszerek
változásaközepette mindenszakké pzõisko|áva|
voltmár közös program.
A tanu|óink a következó e|é gedettsé gi
vé |em
é nyeketa|kottákaz inté zmé nyrÕ|.
E|é gedettsé az
g isko|a pedagógiai munkájáva|
82o/o
E|égedettség az isko|afe|szereltségé ve| 77o/o
E|é gedettsé az
g isko|a é s szÜ|õi ház közötti
kapcso|attartássa|
96%
Elé gedettsé a
g szü|ók bevonásáva| az isko|a
é |eté be
91%
E|é gedettséagpedagógusokmunkájáva|88%
E|é gedettsé ga tanu|ók isko|ai é |etbe va|ó
bevonásáva|88%
E|é gedettséaz
g isko|a|é gköré ve|
89%
E|é gedettséaz
g isko|afegye|mé ve|
82%
E|é gedettsé gaz iskola fizikai, esáé tikai
á||apotáva|96%
E|é gedettsé ag szakmai tárgyak oktatásához
79%
biztosí tottfe|té te|ekke|
E|é gedettsé g a
tantermek informatikai
fe|szere|tsé gé 89%
vel
pedagógiaimunkájáva|,
A szü|õk az inté zmé ny
isko|aé s szÜ|õi ház közötti kapcso|attartássa|,
a
pedagógusok munkájáva|, é s az iskola
fegyelmé ve|
is'100%-bane|é gedettek.
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A szÜ|õk döntõ többsé gben a szÜ|õi
é rtekez|eteket|átogatja.A szÜ|õk vá|tozatos
formában tartják a kapcso|atot az isko|a
pedagógusaiva|(e-mai|,te|efon,szemé |yesen).
A szÜ|õk bevonása az iskolai programokba
folyamatos.

Kiss Ferenc Erdé szetiSzakgimnázium

Az
inté zmé ny
mé diakommunikációja
kiegyensú |yozott,
mind az e|ektronikus,
mind az
í rottmé diatekinteté ben.
E|ismert, nagy hagyományokka| rende|kezõ
inté zmé ny
vagyunk,nem Vagyunkaz é rdek|õdé s
hom|okteré ben'
de a tágabb közössé g számon
tartja mi törté nik az isko|ában. A város
vezeté sé ve|
formá|isé s informá|isszinten is jó
kapcso|atoté pí tettÜnk
ki, ezt a ké sõbbiekbenis
fentszeretné nk
tartanié sbõví teni.
A tanu|óinkvé |emé nye
az isko|ánkrólnagyon
jTnak mondható.A ké rdõí vre
adottvá|aszukban
75o/o-uk
e|é gedett
az isko|afe|szere|tsé gé ve|
és
pedagógiai munkájáva|.L2o/o-ukú gy gondo|ja,
hogy az isko|a fe|ké szí tiõket a vá|asáoft
szakmára.
Ré gidiákjainkközÜl sokan tartjáka kapcso|atot
ve|ünk, bejönnek az iskolába, beszámo|nak
sikereikrõ|'kudarcaikri|,a hagyományosisko|ai
rendezvé nyekre
is számos Öregdiák|átogate| ez az| je|zi, hogy az isko|áhbz va|ó kötõdé s
megmarada tanu|mányokbefejezé seután is.
is aá tükrözik' hogy jó
A szü|õi vé |emé nyek
vé |emé nnye|
A
vannak az inté zmé nyünkrõ|.
tanuImányi kirándu|ások szervezé se során,
i||etvea diáknapi fózé sek a|ka|máva|szí vesen
segí tenek.
Pe. inté zmé nyhon|apja megú jult'napraké sz
információkatközö| az isko|ábanfolyómunkáró|,
programokró|.
A városi te|eví zióé s a regioná|is
napiIap (Dé |magyarország)megkeresé sünkre
szí vesen számol be a rendezvé nyeinkrõ|
(erdé szavató,
ba||agás,Kiss Ferenc-nap).

Kocsis Pá| Mezõgazdasági é s Környezetvé de|mi lgé ny szerinti rendszeressé gge|. Hetente,
havonta,é vente.
Szakgimnáziumé sSzakközé pisko|a
Az á|ta|ánosiskolákka|a beisko|ázáskapcsán
tartunk szoros kapcsolatot. Szakmák hete
programokon' nyí |t napon é s egyedi
fogla|kozásokon nyerhetnek betekinté st az
á|ta|ánosisko|áktanulóiaz isko|aé |eté be.
A fe|sõoktatásiinté zmé nyekis rendszeresen
meg|átogatják isko|ánkat, Trákat tartanak,
Az
táié koáatnaka fe|sõoktatási|ehetósé qekró|.
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inté zmé ny
ismert é s e|ismerta városban é s a
környé kte|epü|é sein.
Jó a hangu|at,a többsé g Úgy gondolja'hogyjó|
vá|asáott isko|át.
E|ismerik az inté zmé nyte|jesí tmé nyéét s
aktivitásukka|
támogatjákaz isko|aesemé nyeit.
Az isko|áró|fo|yamatosane|é rhetõinformációk
vannakaz interneten.A sajtóbanidõszakonké nt
ie|enikmeo hí resemé nveinkrõ|.
LipthayBé |aMezõgazdaságié sE|e|miszeripari Szé csé nyváros önkormányzatáva}több szakmai
Szakgimnázium,Szakközé pisko|aé sKo||é gium együttmûködé sünkis gyümö|csözõ, egymás
kö|csönös megbecsü|é sé re,
de a te|epü|é sen
megí té |é se
é |ók eseté benaz inté zmé nyÜnk
a
rendszervá|tásóta egyre rosszabb. Köszönhetõ
ez egyré szt a mezõgazdaság a|acsony
presáí zsé nek, a beisko|ázási szí nvonaIunk
fo|yamatos
rom|ásánaké s|eginkábbannak,hogy
a környezõ te|epü|é sró| bejáró tanu|óink
összeté te|eo|yan,ami|yen.
nagyon e|ismerta telepu|é sen.
Kelet.magyarországi Agrár-szakké pzõ |nté zmé nyÜnk
Nemcsak azé rt,rnert az egyet|enkozé pisko|a,
Központ, Mezõgazdasági Szakgimnázium,
hanemazé rtis, mertnyitottakvagyunk.szí vesen
Szakközé pisko|aé s Ko||é gium
kapcso|ódunk
Tanulóinkré szt
be a városé |eté be'
vesznek a városi rendezvé nyeken,isko|ánk
gyakran ad helyet a város fontosabb
pl. VadászgyÛ|é s'adven1i
rendezvé nyeinek.
gazdafirum'
ké szü|odé s,é nekkar í eIlé pé se^
fórum. stb. Ezálta|az
szÜretiexpo, rendorsé gi
egyÜttmûkodé sek
is erõsodnek,iIletvekiaIakuI
az
A
a kapcso|atihá|ó, amelyerÕsí tiaz inté zmé nyt.
diákok nagy ré sze jó vé |emánnyelVan a2
iskoláró|.a tanu|ó|é tszámunk
folyamatosanno'
je||emzo'
hogya szü|oka testvé reket
is
álta|ában
hozzánk í ratják.A szÜ|õkré szé rol
is é rezhetõaz
e|é gedettsé g'
é rté kelik.hogy odafigye|ünka
tanu|ókra'
A|ta|ában
a szakgimnáziumi
osziályok
tanu|óinakszÜ|eikapcso|ódnakbe jobban az
isko|aesemé nyeibe.
segí tenekaz A|apí tványí
bálunk e|õké szÜ|eteiben
é s a szÚreti expo
megrendezé sé ben
is' E|jÖnnek
a gó|yaavatóraé s
a karácsonyiÚnnepsé gre,
i||etvetámogat.iák
a
gyerekekÍ el|é pé seit'
Az osztályfõnÓkmunkájátis
jobban támogatják"mint a szakkÖzé pisko|ai
osztályoktanu|óinak
szulei.Azok sajnoskevé sbé
é rdek|õdõek
é saktí vak.
lsko|ánkrendszeresentudósí ta helyi Hunyadi
Né pe ú jságban.de a nagyobb esemé nyeka
megyeinapilapbanis meglelennek.
Emellettvan
facebook o|da|unkis' melvnek eovre több a
FM
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látogatója'Azon is megje|entetjuk
a í ontosabb
hí reinket.
Az isko|ánaknerncsakmegyei,hanem orszáE*s
szintenis jó hí revan. Ezt az is bizonyí tja'hogy
beiskolázásunk
é vro|-é vre eredmé nyes'
gondjaink.
nincsenekezena teruleten
Mintegy12
megyábõ{Órkezneka tanu|ik"
Az isko|ai elé gedettsé gmé ré
eredmé
s
nyeiazt
mutatják,hogy mlnd a dákok. nrlnd a szulcx
szí vesen járnak. il|etve jáatják hozzánk
gyermekeiket.
gyerekek az
Ki*me|ten e|é gedettek a
o$Ztályfõnok munkájáva|' a tanárok é s a
szakoktatik fe|ké szÜ|tsé gé vel.
a rende|kezósre
álló oktaiási segé danyagokkal'a tanuImányi
versenyekenvaló rászvé tellehet<Í sé gé Ezek
ve|.
az e|é gedettsé gimutatik 75 % í el*tti
je|entenek.Visseaigazclás
e|é gedettsé égifié ket
számunkraaz is. hogya vé gzettdiákokseí vesen
|átogatnakvissza hozzánk, A szülõk egy ré sze
pedig nerncsakegy, hanem több gyermeké nek
oktatásáté sneve|ásé is
t ránk bí zza'
|gazo|juka mondást, me|y *zerint senki sem
prifé taa maga hazájában:azt tapasáaljuk.hogy
hiába vé gzÜnkfontos pedagógiai munkát é s
vannakkimagasli versenyeredmé nyeink.
a saját
telepÜlé sünkön kevé sbé ismerik el az
A távo|abbi te|epÜ|é seken
erõí eszí té seinket"
é |oKõ|sokka|tobb pozití vvissiajelzé stkapunk'
Va|óban vannak a|ulszociaIizált'motivá|atlan
tanu|ik.akiksajnosnemjavÍ tják
az isko|ajó hí ré t,
de akitanulniszeretne.minden|ehetósé ge
adott.
Az $ZKTV.n voltmár pé kianulink országose|sõ'
mindené vbenbejutnak
é sgé pé szeink
a dontõbe.
tavaly országos második é s ki|encedikhelyet
szereáek. A diákak á|talában jó isko|akent
é rté kelik
tÖbbolyan szÜlo is van'
az inté zmé nyt:
aki nálunkvé gzetté sa gyermeké ist ide Í ratta
be'
A szülõk kis ré szevesz ré sztaktí vanaz iskola
jel|ernzo'hogy a prob|é másdiákok
é |eté ben;
szü|ei mé g a szü|õi é rtekezletresem jönnek.
semmilyen fornrában nern
igyekeznek
kapcso|atot
teremteniaz isko|áva|.
A fentebbmár em|í tettmidon jelenÜnkmeg a
nyomtatott
sajtiban;van iskolaiÍ acebookolda|.
Talán most e|indultegy fej|õdé se té ren,tobb
he|yivállalkozóvalis felvettükmár a kapcso|atot,
ké rtüka segí tsé güket,
a támogatásukat"
Az isko|afó profi|ja
a kerté szeti
ké pzé s,
ame|ynek
országos szintensincs tú lnagy e|ismertsé ge.
A
35 ezer fós városunkban5 közé pisko|aví v
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kÜzdelmeta tanu|óké rt'
KöztÜk olyaniskolák'akik
a mé dia á|ta| is felkapott é s né pszerÜsí tett
informatikai,
rendé szeti,
vagy katonaiké pzé seket
folytatnak. A sikeres vizsga után biztos
jó pé nzÜgyié s erkÖ|csie|ismeré s
megé lheté 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 nzügyikockázatta|.
Egyre kevesebben vál|a|ják a felté teleket,
válasáják a mezõgazdaságiszakmákat'
Ugy gondo|juk'hogy a diákjaink szeretik az
iskolát.e|é gedettek
az ittfo|yóké pzé ssel,
aktí van
kreatí van
ré sáveszneka közÖs rendezvé nyeken
is.
lskola után aján|ják rokonaiknak,
ismeröseiknek,barátaiknak
a,'Barthát'''
Szü|cii ké rdõivek nem ké szü|tek' de a
visszajelzé sekbõ|'a beiratkozó csa|ádtagok
tÜkrÖzik az e|é gedettsé gÜket.
A csa|ádi
egé szsé gnaponsokan aktí van ré sa veüek
kÖzosena gyerekekke|,i|letvea kiállí tásokrais
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