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1. BEVEZETÉS
1. BEVEZETŐ GONDOLATOK
Iskolánk a munkatervet a törvényi előírások a fenntartói elvárások, valamint az iskolai
alapdokumentumok alapján készítette el.
2. A TANÉVBEN VÉGZETT NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2021. (VI.27.) Kormányrendelet
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2021. augusztus 19-én kiadott ágazati
ajánlása, valamint járványügyi protokollja.
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
12/2021. (II.7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
OKJ (Országos Képzési jegyzék)
Szakmajegyzék
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
A kormány 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.
(XII.17.) kormányrendelet
NAT 2021
110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról (2013. szeptember 1-től hatályos)
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvről
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról

3. A TANÉVBEN VÉGZETT NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB
SZABÁLYZATOK, DOKUMENTUMOK
•
•
•
•
•
•
•

Az Iskola Szakmai Programja
Az iskola Házirendje
Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata
Minőségirányítási Kézikönyv
Továbbképzési terv
Pályaválasztási terv
Beiskolázási stratégia
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2. KIEMELT FELADATOK A 2022/2023-AS TANÉVBEN


projektmódszer, projektoktatás szélesebb körű alkalmazása



a felnőttek szakmai oktatása, képzése, a résztvevők létszámának növelése



duális képzés



önértékelés



Erasmus+ projekt megvalósítása

3. FELADATOK A 2022/2023-ES TANÉVBEN
1. Tanulóink tanulási teljesítményének emelése


Tanulást támogató foglalkozások, programok szervezése

2. Az iskola falain belül és kívül fegyelmezett, tisztelettudó, kulturált viselkedést követelünk
meg tanulóinktól


Ennek érdekében szigorúan, egységesen és következetesen járunk el a házirendet
megszegő tanulókkal.



A tanári ügyelet precíz végrehajtásával óraközi szünetekben fokozottan odafigyelünk a
gyerekek viselkedésére, a dohányzásra, az iskola területének elhagyására.



Arra ösztönözzük a tanulókat, hogy iskolán kívül is tartsák be a rend- és
illemszabályokat.



Megköveteljük a napszaknak megfelelő köszönést iskolán kívül és belül.



Fokozott figyelmet fordítunk tanulóink alkalomhoz illó öltözködésére.

3. Az iskolaépület ápolása, tisztaságának megőrzése


Tantermek dekorálása



A vírushelyzet miatt fokozott fertőtlenítés

4. Szoros kapcsolatot tartunk a szülői házzal
1. Heti rendszerességgel a tanárok állandó időpontban fogadóórákat tartanak (vírushelyzet
miatt telefonon vagy online formában)
2. Az osztályfőnökök minden adandó alkalommal hangsúlyozzák a szülői értekezleten és a
fogadóórákon való részvétel fontosságát, hogy érdemi párbeszédbe tudjunk kerülni a
szülői házzal.
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3. Szülői fórumot hívunk össze a szülők tájékoztatására és a szülői véleménynyilvánítás
újabb lehetséges színtereként.
5. Felvételi tájékoztatás, beiskolázás


Általános iskolai tájékoztatók tartásával elősegítjük a 8. osztályosok középiskolai
pályaválasztását.



A Megyei Pályaválasztási Kiállítás keretében pályaorientációs napot tartunk, ahol
bemutatjuk a képzési kínálatunkat.



Az iskola honlapján és a facebook oldalon is felhívjuk a figyelmet az iskolánk által kínált
szakmai ágazatokra.



Nyílt Nap, a szakképzéssel összefüggő programokhoz kapcsolódva ráirányítjuk a figyelmet
a szakképzés fontosságára és iskolánk szakmai kínálatára.

6. A felnőttképzés hirdetése


Az iskola honlapján,



Facebook oldalon,



a Komáromi TV-ben és



a Centrum honlapján, Instagram oldalán és a Forrás Rádióban

7. Pályázatok


Komárom Város Önkormányzata által kiírt pályázatok



A Szakképzési Centrum által benyújtott pályázatok



Városi, megyei és országos - a technikumokat és szakgimnáziumokat érintő - aktuális
pályázatok



ERASMUS+ - A 10-11. évfolyamos sport és pedagógia ágazatos tanulók szakmai
gyakorlata Spanyolországban.

8. Közösségi Szolgálat


Új együttműködési megállapodások megkötése, a régiek felülvizsgálat



A teljesített órák nyomon követése, adminisztrálása
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4. ADATOK
1. Létszámadatok:
Osztályaink száma:

10 + 3 felnőtt szakmai oktatás + szakmai képzés

Tanulók létszáma:

340 fő (305 fő nappali tagozaton, 35 fő esti tagozaton tanul, +
szakmai képzésben résztvevők)

2. Osztályaink:
9. évfolyam

9/A osztály - szociális ágazat és
gazdálkodás és menedzsment ágazat
9/B osztály - közlekedés, szállítmányozás és logisztikai ágazat
9/C – osztály kereskedelem és
sport ágazat

10. évfolyam

10/A osztály - közlekedés, szállítmányozás és logisztikai ágazat,
kereskedelem és
szociális ágazat
10/B osztály - sport ágazat és
gazdálkodás és menedzsment ágazat

11. évfolyam

11/A osztály - közlekedés, szállítmányozás és logisztikai és
pedagógiai ágazat
11/B osztály – sport ágazat és
szociális ágazat

12. évfolyam

12/A osztály - közlekedés, szállítmányozás és logisztikai és
sportágazat
12/B osztály – pedagógiai ágazat és
szociális ágazat

13. évfolyam:

A-1/13. osztály - közlekedés, szállítmányozás és logisztikai ügyintéző, irodai
titkár és pedagógiai munkatárs

Felnőttoktatás, esti tagozat:
A-1/13.

Logisztikai technikus

A-2/13.

Logisztikai technikus

B-2/13.

Sportedző (sportág megjelölésével), sportszervező
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3. Személyi ellátottság:
igazgató
igazgatóhelyettes
duális képzésért felelős vezető

1 fő
2 fő
1 fő

tanárok
23 fő
 ebből
 1 fő fizetés nélküli szabadságát tölti
gazdasági ügyintéző
iskolatitkár
rendszergazda
karbantartó
hivatalsegéd
portás
adminisztrátor
óraadó

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
2 fő
1 fő
11 fő nappali oktatás

4. Osztályfőnöki megbízások:
9/A
9/B
9/C
10/A
10/B
11/A
11/B
12/A
12/B
A-1/13.

Tóthné Szabó Erika
Tóth Árpád
Fogas Ágnes
Auer Barbara
Sövegné Bóka Erika
Bagi István
Dr. Ágh Eleonóra
Diánné Erdős Ágnes
Sulics Ágoston Józsefné
Fáy Tünde Hajnalka

11. terem
3. terem
7. terem
8. terem
13. terem
12. terem
4. terem

5. Egyéb megbízások:
Humán munkaközösség vezetője:
Reál munkaközösség vezetője:
Szakmai munkaközösség vezetője:
Osztályfőnöki munkaközösség vezetője:
Rendezvények hangosítása:
Kincset Ér program koordinátora:
Órarend készítője:
Diákönkormányzatot segítő tanárok:

Fogas Ágnes
Dr. Ágh Eleonóra
Sövegné Bóka Erika
Sulics József Ágostonné
Erdélyi Lajos
Tóthné Szabó Erika
Dr. Ágh Eleonóra
Cséplő Cintia

Az iskolarádió működtetésének
felügyelője:
Fotózás:
Fotó archiválás:
Videokészítés, archiválás:
Ifjúságvédelmi felelős:
Tanulmányi versenyek felelőse:
Továbbképzés:
Továbbtanulási felelős:

László Györgyné
Suver Imre
Horváth Gergely
Suver Imre, Horváth Gergely
Toma Gerda
Maróti László
Dr. Szakálné Albrecht Rita
Sulics József Ágostonné
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Tankönyv felelős:
Könyvtáros:
Diákújság szerkesztő bizottsága:
Kultsár Évkönyv tartalmáért felelős:
Kultsár Évkönyv szerkesztői:
Iskolai honlap karbantartója:
Fegyelmi bizottság tagjai:
Tűz- és munkavédelmi összekötő:
Közösségi szolgálat koordinátora:
Facebook oldal:
Fejlesztő gyógypedagógus:
Gyógytestnevelő:

Tóth Árpád
Lencséné Schneidler Tünde
Horváth Gergely, Diánné Erdős Ágnes Suver Imre
Sipos Sándorné, Marton Anikó, Sövegné Bóka Erika,
Dr. Ágh Eleonóra
Diánné Erdős Ágnes, Marton Anikó
Horváth Gergely
Fogas Ágnes, Dr. Ágh Eleonóra, Békésy-Cséplő
Cintia
Szabó Attila
Lencséné Schneidler Tünde
Sipos Sándorné, Horváth Gergely, Maraton Anikó
Zakál-Simon Edina
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5. ESEMÉNYNAPTÁR

2022/2023. tanév
IDŐPONT
2022. augusztus 18.
2022. augusztus 18-tól
augusztus 31-ig
2022. augusztus 25.
2022. augusztus 31.
2022. augusztus 31.
2022. szeptember 1.
2022. szeptember 1.
2022. szeptember 2.

TEVÉKENYSÉG, ESEMÉNY

FELELŐS

Alakuló-értekezlet
Tanév előkészítése

igazgató

Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása
Szakmai vizsgára jelentkezés határideje: októberi–novemberi
vizsgaidőszak
Óra és felügyeleti rend kihirdetése tanároknak
A tanítási év első tanítási napja a 2022/2023. tanévben
Óra és felügyeleti rend kihirdetése tanulóknak
Munkaközösségi megbeszélések, munkatervek elkészítése szeptember
7-ig

igazgató,
igazgatóhelyettes
igazgató, szakmai
gyakorlati oktatásvezető
igazgató
igazgató
igazgató, órarendkészítő
munkaközösségvezetők

2022. szeptember 5.

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje

igazgató, volt 12.
évfolyamos
osztályfőnökök

2022. szeptember 5.

Szakmaválasztás 2023 kiadvány iskolára vonatkozó részének
aktualizálása, visszaküldése

igazgató

2022. szeptember 6.
16.30 óra
2022. szeptember 7.

Szülői értekezlet 9. évfolyam

2022. szeptember 9.

Gólyanap

osztályfőnökök,
munkaközösségvezetők
Marton Anikó igh.
9. évfolyamos
osztályfőnökök, 12.
évfolyamos

Őszi szakmai vizsgára jelentkezők száma
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MEGJEGYZÉS

2022. szeptember 12.
2022. szeptember 12.
16.30 óra
2022. szeptember 15.

osztályfőnök és a DÖKöt segítő tanár
igazgató
osztályfőnökök,
munkaközösségvezetők

Oktatói értekezlet, munkaterv elfogadása
Szülői értekezlet 10., 11. évfolyam
Munkaterv beküldése papír alapon legitimációs dokumentumokkal
együtt
Őszi szakmai vizsgabejelentések határideje

2022. szeptember 15.
2022. szeptember 19-21.
GINOP-os országos kompetenciamérés
pótnap szeptember 27.
2022. szeptember 15-ig Az iskolai tankönyvek pótrendelésének határideje
2022. szeptember 15-ig Az intézményi közzétételi lista frissítése

2022. szeptember 15.

Testnevelési kategóriák meghatározásának határideje, adminisztrálása

2022. szeptember 15-ig

Tanmenetek elkészítése, érvényesítése

2022. szeptember 15-ig

Diákönkormányzat megszervezése, beindítása

2022. szeptember 15-tól Szakkörök, korrepetálások megszervezése
2022. szeptember 15-tól Iskolai sportkörök beindítása
2022. szeptember 15.

Az iskolai munkaterv felterjesztése a Centrumnak
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igazgató
Szakács Roland
Szakács Roland, Tóth
Árpád, Horváth Gergely
tankönyves kolléga
igazgató, rendszergazda
iskolaorvos, testnevelő
tanárok,
osztályfőnökök,
gyógytestnevelő tanár
munkaközösségvezetők
Békésy-Cséplő Cintia,
diákönkormányzatot
segítő tanár
igazgatóhelyettes,
sportköri és szakköri
vezetők
igazgatóhelyettes,
sportköri és szakköri
vezetők
igazgató,
igazgatóhelyettes

kapcsolattartás az
iskolaorvossal és
a
gyógytestnevelő
tanárral

2022. szeptember 16.

2022. szeptember 16.

OKTV-re jelentkezési határidő
9-11. évfolyam (Nagy Sportágválasztó) – szakmai nap
Látogatás a Down Alapítvány intézetében, szakmai nap 11. évfolyam
szociális ágazat.

2022. szeptember 24.

OKTV összesítések és jelentkezések továbbítása az Oktatási Hivatalba

2022. szeptember 26.

Ágazati alapvizsga – Közlekedés és szállítmányozás ágazat (C-2/14.)

2022. szeptember 30.

Európai Diáksport Napja

2022. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza
a középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.

2022. október 1.
2022. október 1.
2022. október 3-4.
2022. október 6.
2022. október 7.
2022. október 8.
2022. október 17. 8.00
2022. október 18. 8.00
2022. október 19. 8.00
2022. október 20. 8.00

igazgatóhelyettes,
versenyfelelős,
szaktanárok
Sövegné Bóka Erika,
Bagi István, Toma
Gerda, Dr. Ágh
Eleonóra
igazgatóhelyettes
(Szakács Roland)
Dr. Ágh Eleonóra,
Kuzma Norbert, Csonka tanítási nap,
Tamás, Szabó Attila

Dr. Ágh Eleonóra,
tanítási nap,
Családi Sportnap (szakmai nagy PROJEKT zárása 10 évf. sport ágazat) Kuzma Norbert, Csonka
munkanap
Tamás, Szabó Attila
Idősek Napja
Fogas Ágnes
Pedagógiai és családsegítő munkatárs szakmai vizsga (pótló)
- központi interaktív: 2022. október 3. 10:00 óra
Marton Anikó
- projektfeladat: 2022. október 4. 16.00
Az aradi vértanúk (október 6.) megemlékezése történelem órákon és az Auer Barbara, Cséplő
iskolarádión keresztül.
Cintia
Kirándulás 12-13. évfolyam
osztályfőnökök
SPAR MARATON FESZTIVÁL, szakmai nap – 9. 12. évfolyam sport
Dr. Ágh Eleonóra
ágazat
magyar nyelv és irodalom érettségi
Szakács Roland
matematika érettségi
Szakács Roland
történelem érettségi
Szakács Roland
angol érettségi
Szakács Roland
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2022. október 24. 8.00
2022. október 25. 8.00
2022. október 20.

2022. október 20-ig

német érettségi
informatika érettségi
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak
szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi
eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
A tanulmányi területek fő jellemzőinek és belső kódjainak
megállapítása és rögzítése a KIFIR rendszerben. (Felvételi tájékoztató
nyilvánosságra hozása az iskola honlapján, ill. elhelyezése a KIFIR
rendszerében. A tanulmányi területek meghatározása, rögzítése, a
felvételi eljárási rendet tartalmazó tájékoztató készítése)
Pályaválasztási Kiállítás, Tatabánya

2022. október 21.

Október 23-i megemlékezés

2022. október 27.

Gólyák bemutatkozása

2022. november 2-től
november 4-ig

2022. november 7.

Őszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28., a
szünet utáni első tanítási nap november 7.
Az általános iskolák értesítése az ott végzett tanulók középiskolai
tanulmányi eredményéről.
Érettségi dolgozatok megtekintése

2022. november 9.

Pályaorientációs nap

2022. november 10. –
14.
2022. november 22.
2022. november 11.
2022. november 16.

igazgató

igazgató, iskolatitkár,
rendszergazda
igazgató, Fáy Tünde,
Marton Anikó, BékésyCséplő Cintia
Szakács Roland
9. évf.-os
osztályfőnökök

2022. október 20-21.

2022. október 31-ig

Szakács Roland
Szakács Roland

igazgató
igazgató, iskolatitkár
Szakács Roland
Bagi István, Dr. Ágh
Eleonóra

Emelt szintű szóbeli érettségi
Középszintű szóbeli érettségi
A magyar nyelv napja - órákon történő megemlékezés
Szakmai nap, szociális ágazat – intézmény látogatása – 10. évfolyam
PROJEKT
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Szakács Roland
Sulics Á. Józsefné
Toma Gerda

Szalagavató ünnepség

12. évfolyamos
osztályfőnökök, segítők:
szülők

Fogadó óra

oktatók

2022. december 15.

Szakmai vizsgára jelentkezés határideje
Nyílt nap – 8.00 órától 12.00 óráig
A 12. 13. és 14. évfolyamos osztályok tájékoztatása az érettségi és
szakmai vizsgákról, a kötelező és választható tantárgyakról, a
jelentkezések módjáról.
Jótékonysági nap (szakmai nagy projekt zárása 10. évf. szoc. ágazat)

Marton Anikó
igazgató
igazgatóhelyettes,
gyakorlati oktatás
vezető
Toma Gerda

2022. december 20.

Karácsonyi Ünnepség

10/A, Auer Barbara
osztályfőnök

2022. december 20január 2-ig
2023. január 5.
2023. január 9-től április
12-ig

Téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20. kedd, a
szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. kedd
Nyílt nap - 8.00 órától 12.00 óráig.

2023. január 9-13-ig

Osztályozó vizsgák (egyéni tanrend)

2023. január 20.

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról - iskolarádió

2023. január 20.

A tanítási év első félévének vége

2023. január 20.

Osztályozó értekezlet - Tanulók, szülők értesítése a félévi
eredményekről 2023. január 27-ig.

2023. január 21.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

2023. január 25.

Sínap – sportszakmai nap – 9.-12- évfolyam sport ágazat

2022. november 25.
vagy
2022. december 2.
2022. november 28.
16.30
2022. december 1.
2022. december 1.
2022. december 15-ig

NETFIT mérések megszervezése

13

igazgató
Csonka Tamás
(testnevelő tanárok)
Szakács Roland,
osztályfőnök
Sulics Á. Józsefné
igazgató,
igazgatóhelyettes,
osztályfőnökök
igazgató,
igazgatóhelyettes,
osztályfőnökök
Dr. Ágh Eleonóra,
Szabó Attila

2023. január 27.
2023. január 27.

2023. január 30.

Az osztályok félévi statisztikai adatainak kitöltése
Munkaközösség-vezetői beszámolók elkészítése, leadása
A tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők értesítése az első félévben
elért tanulmányi eredményekről
Félévi nevelőtestületi értekezlet

2023. február 6.

Szülői értekezlet: 16.30 óra

2023. január 27-ig

osztályfőnökök
munkaközösség vezetők
osztályfőnökök
igazgató
osztályfőnökök,
osztályfőnöki

Szakmajegyzékes szakmai vizsgák
Sportedző-sportszervező
- központi interaktív: 2023.02.09. 09.00 óra
- projektfeladat: 2023.02.15. 09.00 óra
2023. február 9 – 23.

Marton Anikó
Logisztikai technikus
- központi interaktív: 2023.05.17. 13.00 óra
- projektfeladat: 2023.05.17. 08.00 óra és 10.30 óra
- portfólió védése: 2023.02.23. 14.30 óra

2023. február 15.

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés a május–júniusi
vizsgaidőszakra (Összesítő kimutatás készítése az érettségi vizsgára
jelentkezett tanulókról.)

2023. február 15.

A szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a május–
júniusi vizsgaidőszakra. (Összesítő kimutatás készítése a szakmai
vizsgára jelentkezett tanulókról.)

2023. február 22.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6
és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló
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igazgató, Szakács
Roland
igazgatóhelyettes, 1213.
igazgató,
igazgatóhelyettesek, 1213. évfolyamos
osztályfőnökök

online

2023. február 22.

közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak,
a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
Jelentkezési lapok érkezése az általános iskolákból

2023. február 22-től
március 11-ig

Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok

igazgató, iskolaorvos

2023. február 22. –
március 11.

Pályaalkalmassági vizsgák a felvételi eljárás

igazgató

Egészségnap (szakmai PROJEKT zárása 9. évf. sport és szoc ágazat)

Dr. Ágh Eleonóra,
Szabó Attila, Csonka
Tamás, Kuzma Norbert,
Tóthné Szabó Erika

2023. február 21.
2023. február 25.
2023. február 28.

2023. március 1-ig
2023. március 14.

Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól.
Auer Barbara
Osztályfőnöki és történelem órákon, valamint az Iskola Rádióban.
A miniszter a következő minősítési évre vonatkozóan közzéteszi
minősítési keretszámot, a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások
igazgató
szervezésének központi szabályait, valamint a minősítési tervbe történő
felvétel különös feltételeit.
igazgató, Szakács
Az május–júniusi érettségi vizsgaösszesítő jelentésének megküldése a
Roland
Hivatalnak és a középiskola fenntartójának
igazgatóhelyettes
10/B osztály, Sövegné
Megemlékezés az 1848-49-es szabadságharcról. Iskolai ünnepség.
Bóka Erika
osztályfőnök.

2023. március 16-17.
Pótnap: 2023. március
10. évfolyamon országos mérés
20.
10. évfolyamos országos mérés

igazgatóhelyettes
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kapcsolattartás az
iskolaorvossal,
védőnővel

2023. március 17.
2023. március 21–22.
2023. március 20-25.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza
a jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

igazgató, Sulics Á.
Józsefné, Bencsics
Andrea

Kultsár Hét, Kultsár Nap márc. 28.
Kultsár heti sportversenyek (szakmai nagy PROJEKT zárása 11. évf.

2023. március 22-23.
2023. március 28.
2023. március 29.
2023. április. 4.
2023. április 6-11-ig
2023. április 3.
2023. április 10.
2023. április 10. 16.00
2023. április 11.
2023. április 13.
2023. április 13.
2023. április 14.
2023. április 14.

igazgató

sport ágazat)
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a
hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.
Adatok továbbítása a tanulószerződés megkötésének elősegítése
céljából az illetékes gazdasági kamara részére
Diáknap
Tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5., a szünet
utáni első tanítási nap: április 12.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a
jelentkezettek listáját.
Oktatói értekezlet 12.30 órakor. Téma: a tanév hátralévő feladatainak
megbeszélése, érettségi és szakmai vizsgával kapcsolatos megbízások
átadása, átvétele.
Szülői értekezlet, fogadó óra
Megemlékezés a Költészet napjáról
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a
Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
11. évf. Magyar nyelv és irodalom, történelem kis érettségi – szóbeli
11. évf. Idegen nyelv kis érettségi
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki, történelem
órákon, iskolarádióban.
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Dr. Ágh Eleonóra,
Szabó Attila, Csonka
Tamás, Kuzma Norbert

igazgató, gyakorlati
oktatásvezető
DÖK-öt segítő tanár,
DÖK
igazgató

igazgató
osztályfőnökök, oktatók
Fogas Ágnes
igazgató
munkaközösség-vezető
munkaközösség-vezető
osztályfőnökök és
történelem tanárok

2023. április 17.
2023. április 18.
2023. április 21.

2023. április 21.
2023. április 24-28.

11. évf. Matematika kis érettségi
Zöld Nap
Tanulmányi kirándulás: 11/B
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).
Egyeztetett felvételi jegyzék megküldése az iskoláknak
Fenntarthatósági témahét, környezetvédelmi nap

2023. április 29.

Az iskolai tankönyvrendelés megküldése

2023. április 21.

2023. április 28.
2023. május 4.
2023. május 4. 16.00
2023. május 4.

2023. május 8-10.

munkaközösség-vezető
Tóthné Szabó Erika
osztályfőnök

igazgató
Tóthné Szabó Erika
igazgató,
tankönyvfelelős

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
igazgató
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Osztályozó értekezlet
igazgató
igazgató, 11-12.
Ballagás
évfolyamos
osztályfőnökök
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési
igazgató
évfolyamán az utolsó tanítási nap.
Ágazati alapvizsgák
Sport ágazat:
- írásbeli: 2023.05.08. 09.00 óra
- gyakorlati: 2023.05.08. 11.00 óra
Gazdálkodás és menedzsment ágazat:
- írásbeli: 2023.05.08. 08.30 óra
- gyakorlati: 2023.05.08. 10.00 óra

Marton Anikó,
szaktanárok

Szociális ágazat:
- írásbeli: 2023.05.09. 09.00 óra
- gyakorlati: 2023.05.09. 11.00 óra
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Kereskedelem + Közlekedés és szállítmányozás ágazat:
- írásbeli: 2023.05.10. 09.00 óra
- gyakorlati: 2023.05.10. 10.15 óra
2023. május 11.

PROJEKT - 10 évf. sport ágazat – V30 Sportkomplex látogatása

2023. május 8., 9.00
2023. május 9., 9.00
2023. május 10., 9.00
2023. május 10., 9.00
2023. május 11., 9.00
2023. május 12., 9.00
2023. május 17. 9.00
2023. május 22., 9.00

magyar nyelv és irodalom érettségi
matematika érettségi
történelem érettségi
PROJEKT 9. logisztika, gazdasági projekt kirándulás (Tesco)
angol érettségi
német érettségi
ágazati szakmai vizsgatárgyak
informatika, digitális kultúra érettségi
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakmai vizsga:
- központi írásbeli: 2023. május 8. 10:00 óra
- gyakorlati és szóbeli vizsga: 2023. május 15. 09:00 óra
Irodai titkár szakmai vizsga:
- központi írásbeli: 2023. május 19. 10:00 és 12:45 óra
- gyakorlati vizsga: 2023. május 16. 09:00 óra
- szóbeli vizsga: 2023. május 25. 09:00 óra
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakmai vizsga:
2023. május 8- június 6.
- központi írásbeli: 2023. május 26. 10:00 óra
- gyakorlati vizsga: 2023. május 26. 08:00 óra
2023. május 23. 08:00 és 10:15 óra
- szóbeli vizsga: 2023. június 5. 08:00 óra
SZAKMAJEGYZÉKES szakmai vizsga:
Logisztikai technikus szakmai vizsga:
- központi vizsga: 2023. május 30. 09:00 óra
18

Dr. Ágh Eleonóra
Kuzma Norbert

Szakács Roland

Marton Anikó

2023. május 8–19.
2023. május 15.
2023. május 16.
2023. május 8. –
augusztus 31.

projektfeladat: 2023. május 30. 11:30 és 14.00 óra
portfólió védése: 2023. június 6. 14:30 óra

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
PROJEKT – Pénzmúzeum 10/A log., ker. 10/B gazdálkodás
PROJEK – céglátogatás – 11/A logisztika

igazgató
munkaközösség-vezető
munkaközösség-vezető

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

igazgató

2023. május 19.

A 2023. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

igazgató

2023. május 22-26.

Osztályozó vizsgák (egyéni tanrend)

2023. május 31-ig
2023. június 2.
2023. június 5.
2023. június 6.
2023. június 7.

A tanulószerződés lehetőség szerinti megkötése
Nemzeti Összetartozás Napja - Trianon emléknap
PROJEKT ZÁRÁSA (közl. száll., ker., gazd. ágazat 9. évf.)
PROJEKT ZÁRÁSA (közl. száll., ker., gazd. ágazat 10. évf.)
PROJEKT ZÁRÁSA (közl. száll., ker., gazd. ágazat 11. évf.)
Tanulmányi kirándulás: 9-10-11. évfolyam
(kiv. 11/B – 2023. április 21.)
Emelt szintű szóbeli érettségi
Középszintű szóbeli érettségi
- június 19-21. 12/A
- június 21-23. 12/B

2023. június 9.
2023. június 7-14.
2023. június 19-30.
2023. június 15.

A mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT rendszerbe

2023. június 15.

Utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet

2023. június 15-ig

Véleményezés kezdeményezése az iskolai tankönyvtámogatás
rendjének meghatározásához
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Szakács Roland,
osztályfőnök
gyakorlati oktatásvezető
Auer Barbara

osztályfőnökök

Bencsics Andrea
testnevelő tanár
igazgató,
igazgatóhelyettesek
igazgató

2023. június 15-ig
2023. június 17-ig
2023. június 20.
2023. június 22–23.
2023. június 20.
2023. június 24.
2023. június 27.
2023. augusztus 23.

A gazdasági kamara igazolást ad ki az iskola számára arról, ha részéről
nem biztosított a megfelelő képzőhely
Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása valamint a tanulók
és a fenntartó tájékoztatása
Az osztályok éves statisztikai jelentésének leadási határideje
Beiratkozás a középfokú iskolákba
Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
Munkaközösség-vezetői beszámolók elkészítése
(jegyzőkönyv+beszámolók)
Tanévzáró értekezlet
Javító vizsga
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gyakorlati oktatásvezető
igazgató,
tankönyvfelelős
osztályfőnökök
igazgató
munkaközösség-vezetők
igazgató
igazgatóhelyettes

RENDKÍVÜLI SZOMBATI MUNKANAP:
2022. október 1. – tanítási nap + Családi Sportnap (2022. december 21. helyett)
2022. október 15. (2022. október 31. helyett)
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK:
Időpont
2022. szeptember 9.
2022. október 15.
2022. november 9.
2022. november 25.
2023. január időjárástól függően
2023. április 4.
2023. május 4.
2023. május 8.
2023. május 9.
2023. május 10.
2023. május 17.

Esemény
Gólyanap
Világgyalogló Nap
Pályaorientációs nap
Próbanap - szalagavató

9. évf.
x
x
x

10. évf. 11.évf.

12.évf.

13. évf.

x
x

x
x

x
x
x

x
x

Sínap

x

x

x

x

x

Diáknap
Ballagás
Érettségi szünet
Érettségi szünet
Érettségi szünet
Érettségi szünet

x

x

x
x

x

x
x

xB
xA
x
x

x
x
x
x

x

x

A nevelőtestület a munkatervet a 2022. augusztus 27-i értekezletén megvitatta. Duális
képzésben jelenleg nem vesznek részt tanulóink. A DÖK véleményezését követően 2022.
szeptember 12-én az oktatói testület a 2022/2023. tanév munkatervét egyhangúlag elfogadta.

Sipos Sándorné
igazgató
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6. TERVEZETT TANULMÁNYI ÉS EGYÉB VERSENYEK

Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny (országos)
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny
Kazinczy „Szép Magyar Beszéd"
Katasztrófavédelmi verseny
Honvédelmi verseny
Kenguru Matematika verseny
Diáksport Szövetség által kiírt versenyek, Diákolimpia
Csecsemő és Kisdedgondozói Verseny
OKTV
ÁSZÉV
Kultsár versenyek
Az országos, a megyei, a Centrum és a Város iskoláinak meghirdetett sport, tanulmányi,
szakmai és kulturális, művészeti versenyek.
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7. MELLÉKLETEK:
1. A VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE ÉS SZABÁLYAI
2. FEJLESZTÉSI TERV
3. PÁLYAORIENTÁCIÓS TERV
4. BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA
5. PROJEKTTERVEK
6. MICS MUNKATERVE
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1.sz. melléklet

A VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE ÉS SZABÁLYAI
Célja: A hatályos jogszabályoknak és az intézményi szabályozó, előíró dokumentumoknak
megfelelő működés biztosítása.
Felelős: igazgató
Dokumentumok: éves ellenőrzési terv, ellenőrzési lap.
Az ellenőrzés rendjét az alábbi táblázat tartalmazza:
TERÜLET
Műszaki állapot és

MÓDSZER
helyszíni szemle

GYAKORISÁG

FELELŐS

folyamatos,

igazgató,

félévente

igazgatóhelyettes,

épületbejárás

karbantartó

folyamatos,

igazgatóhelyettes,

(vírushelyzet miatt

félévente

hivatalsegédek

fokozott ellenőrzés)

épületbejárás

infrastruktúra
Higiéniai állapot

helyszíni szemle

Gazdálkodás,

dokumentumelemzés,

folyamatos,

igazgató

pénzügyek kezelése

számítások,

negyedévente

gazdasági ügyintéző

folyamatos

igazgató,

beszámoltatás
Tanügyi

online felület

nyilvántartások

vizsgálata

igazgatóhelyettesek,

(papír alapú és

iskolatitkár

elektronikus – eKréta)
KRÉTA – tanulók,

online felület

alkalmazottak,

vizsgálata

folyamatos

igazgató,
igazgatóhelyettesek,

tantárgyfelosztás és

iskolatitkár

e-Napló ellenőrzése
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Alapdokumentumok dokumentumelemzés

évente

megléte, azok

igazgató,
igazgatóhelyettesek

törvényessége

---

MÓDSZER

GYAKORISÁG

FELELŐS

Szakmai

dokumentumelemzés,

folyamatos,

igazgató,

tevékenység, az

mérések, számítások,

félévente

igazgatóhelyettesek,

oktató-nevelő munka helyszíni megfigyelés,

munkaközösség-

eredményei

beszámoltatás,

vezetők,

csoportos vagy egyéni

ÖTM

interjú, önértékelések
Gyermek- és

dokumentumelemzés,

félévente

igazgató,

ifjúságvédelmi

beszámoltatás,

gyermek- és

tevékenység

csoportos vagy egyéni

ifjúságvédelmi felelős

interjú
A tanuló és

dokumentumelemzés,

folyamatos,

igazgató,

gyermekbalesetek

helyszíni megfigyelés,

félévente

munkavédelmi

megelőzése

beszámoltatás,

érdekében tett

csoportos vagy egyéni

intézkedések

interjú

GINOP-os

helyszíni ellenőrzés,

projektekkel

dokumentáció

megvalósítók,

kapcsolatos

ellenőrzése

igazgató

kapcsolattartó.

folyamatos

koordinátor, szakmai

tevékenységek
Projektek

helyszíni ellenőrzés,

alkalomszerű,

projektkoordinátor,

dokumentáció

félévente

igazgató

folyamatos,

MICS vezető,

félévente

igazgató

ellenőrzése, beszámoló
MICS tevékenységei helyszíni ellenőrzés,
dokumentáció
ellenőrzése, beszámoló
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Az intézményi ellenőrzés az éves ellenőrzési terv alapján történik.
Az ellenőrzés típusai: tematikus,
alkalomszerű,
betekintő (nem kell dokumentálni), átfogó.
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Az ellenőrzés folyamata:


Az ellenőrzést végzőnek szükség szerint fel kell készülni az ellenőrzésre, dokumentumok
megismerésével stb.



Az ellenőrzésnek segítő szándékúnak kell lennie.



Az ellenőrzés módszereinek, eszközeinek az alábbiak ajánlottak:
o csoportos vagy egyéni interjú (interjú lap)
o helyszíni megfigyelés (megfigyelési lap)
o beszámoltatás
o dokumentumelemzés
o mérések, számítások



Az ellenőrzés során használt mutatók:
o igen/nem
o teljesült/nem teljesült/részben teljesült



Az ellenőrzés során tapasztaltakról megállapításokat kell tenni, a tapasztalatokat összegezni, értékelni kell.



Az érintettekkel az ellenőrzés tapasztalatait minden esetben meg kell ismertetni, elfogadtatni, melyet szükség esetén írásban dokumentálni kell. (Ellenőrzési és osztálynapló stb.).



Amennyiben az ellenőrzés során hiányosságra derül fény, korrekciós javaslatokat kell
megfogalmazni. Ezek a következők lehetnek:
o kötelező hospitálás,
o utasítás javításra, hiánypótlásra
o képzésben való részvételre kötelezés,
o fegyelmi felelősségre vonás,
o folyamat szabályozása.



A korrekciós javaslatok elvégzését követően feladattól függően, de legkésőbb 3 hónapon
belül utóellenőrzés szükséges.

Komárom, 2022. szeptember 12.

Sipos Sándorné
igazgató
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2.sz. melléklet
FEJLESZTÉSI TERV
A számítógépes és digitális eszközparkunk aktuális állapota a rendszergazda felmérése
alapján:
Számítógép termek:
1. számítástechnika terem (TSZC Bánki Donát - Péch Antal Technikumból kapott
számítógépek + régi Lenovo PC)
A Bánkiból használatra kapott számítógépek alkalmasak iskolai szintű használatra, a harmadik
legerősebbek, régi Lenovo-k több mint 10 évesek, elavultak. Cseréjük, korszerűsítésük javasolt
(SSD, 2x 4gb RAM).
2. számítástechnika terem (nBase + régi Lenovo PC)
Az nBase-s számítógépek alkalmasak iskolai szintű használatra, a második legerősebb
számítógépek az iskolában. A régi Lenovo-k több mint 10 évesek, elavultak. Cseréjük,
korszerűsítésük javasolt (SSD, 2x 4gb RAM).
3. számítástechnika terem (Lenovo PC M70s, M70 vékonykliens + régi Lenovo PC)
Iskolai használatra alkalmas, legerősebbek az iskolában. A régi Lenovo-k több mint 10 évesek,
elavultak. Cseréjük, korszerűsítésük javasolt (SSD, 2x 4gb RAM).
Taniroda (Blade PC)
Iskolai használatra alkalmas.
Az új Lenovo-kat kivéve minden számítógép korszerűsítése javasolt. Minimum i3 CPU, 240
gb SSD és 4 gb RAM.
A titkárság, igazgatói iroda és a tanári szobában elhelyezett számítógépek jól használhatóka
többi irodai számítógépek modernizálása, cseréje javasolt.
Dell 755/960 fekvő számítógépek mielőbbi cseréje/selejtezése javasolt! Gyakori az alaplap és
tápegység hiba, javításuk nem gazdaságos.
4 db Acer laptop kivételével valamennyi laptop cseréje javasolt. Célszerű lenne minden
oktató számára laptopot biztosítani. Jelenleg a főállású oktatók 40 %-a saját laptopot
használ.
10 db tablet áll a tanulók rendelkezésére.
A digitális kijelzők, kivetítésre alkalmasak, de az Android rendszer teljesen zárt és elavult.
Windows 10 alatt, használhatóbb, de bármi szoftveres, hardveres hiba esetén a beszerző cég
felé kell fordulni segítségért.
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Projektorok
Helyiség
1. tanterem
2. tanterem
3. tanterem

Projektor
Állapot
NINCS
(Digitális kijelző - Windows 10)
Acer X1126AH
GINOP, legújabb
Hangos, valószínűleg tápegység/ventilátor hibás. Színkerék
4. tanterem
Benq MS506
hiba bármikor lehetséges
5. tanterem
NINCS
6. tanterem
(Digitális kijelző - Android)
DLP chip hiba gyakran előfordul. Cseréje szükséges, elavult,
7. tanterem
Sanyo PDG DXL2000
még működik
DLP chip hiba gyakran előfordul. Cseréje szükséges, elavult,
8. tanterem
Optoma DLP C2E
még működik
10. tanterem
Acer X1126AH
GINOP, legújabb
11. tanterem
Benq MS506
Színkerék hiba bármikor lehetséges
12. tanterem
(Digitális kijelző - Android)
13. tanterem
Benq MS506
Színkerék hiba bármikor lehetséges
1. számítástechnika terem Acer XD1170D DLP
Cseréje szükséges, elavult, még működik
2. számítástechnika terem Acer X1126AH
GINOP, legújabb
HDMI/Displaport - VGA átalakítóval elvileg megoldható a
3. számítástechnika terem HP VP6311
használata. Cseréje szükséges, elavult, még működik
4. számítástechnika terem normál kisteremként
Acer X1126AH
GINOP, legújabb
funkcionál
5. számítástechnika terem normál kisteremként
NINCS
funkcionál
Gazdasági iroda
HP
Cseréje szükséges, elavult, még működik
Könyvtár
Epson EB825H
Egyik legjobb projektor, jó állapotban
Nyelvilabor
NINCS (LG TV)
Taniroda
Panasonic PTLD10
Cseréje szükséges, elavult, még működik
Karbantartáson részt vett
Karbantartásra javasolt



Projektorok, kijelzők a termek 80 százalékában vannak, de a meglévők 45 százaléka
cserére szorul. Az Androidos digitális kijelzőink valóban csak vetítésre alkalmasak.



Sajnos a digitális oktatás eszközrendszere a tanárok és a diákoknak esetében is hagy
kívánnivalót maga után.



A tanulók okostelefonjukat használják alkalmanként órákon, de sok esetben gondot
okoz az alkalmazások letöltése tárhely probléma.

Az oktatói felmérés alapján megállapítható, hogy a Krétában a DKT-t az oktatók többnyire nem
használják, de használnak egyéb videókat, aktuális témához kapcsolódó filmeket vetítenek, pptket készítenek. Használják a Kahoot, Kvíz, Redmenta és egyéb alkalmazásokat.
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Az első ágazati alapvizsgát (amit nem központilag készítettünk) Redmentában készítettük el,
de a Centrum intézményeivel közösen megalkotott feladatok esetében az együttműködés során
leszavazták a Redmentás teszteket és továbbra sem interaktív módon, hanem papír alapon
készülnek és íródnak a vizsgák.
A Google Tanterem a digitális tanrend első pillanatától használatban van. Lényegesen
biztosabban, bátrabban használjuk a digitális tananyagokat, digitális alkalmazásokat az oktatás
során, de még további fejlődésre van szükség
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3.sz. melléklet
PÁLYAVÁLASZTÁSI MÁTRIX
TEVÉKENYSÉGEK,
PROGRAMOK

szeptember október november december január február március április

május

június

július augusztus

Médiában,
facebookon, honlapon
történő jelenlét

Az iskola szakmai,
diák és közösségi
életének bemutatása
Szakmakínálat
bemutatása, hirdetése.
Pályaválasztási
tájékoztatók tartása az
általános iskolákban
(szülőknek,
tanulóknak)

Pályaválasztási
Kiállítás
Nyílt Nap(ok)
Családi Sportnap
Pályaorientációs nap
Pályaalkalmassági
vizsgák
Beiratkozás

Pályaválasztási terv
eladatok
Európai Diáksport Napjának megszervezése

Határidő
2022. szeptember 30.

Családi Sportnap szervezése

2022. október 1.

Kapcsolatfelvétel a Komárom és környéke, 2022. október 15.
Tata, Tatabánya általános iskoláival,
tájékoztatásuk a kiállítással egybekötött
pályaorientációs napunkról és nyílt napjaink
időpontjáról.
Időpontegyeztetések pályaorientációs órák
tartására és szülői értekezleteken való
tájékoztatók tartására.
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Felelős
Dr. Ágh Eleonóra és
a testnevelők
Dr. Ágh Eleonóra és
a testnevelők
Sipos Sándorné,
pályaválasztási team

A
Megyei
Pályaválasztási
Kiállítás 2022. október 1.
(pályaorientációs
nap)
programjának
összeállítása, megjelenés tervezése.

Sipos Sándorné
Marton Anikó
Fáy Tünde

Pályaorientációs nap.

Bagi István
Sövegné Bóka Erika
Dr. Ágh Eleonóra
Toma Gerda
pályaválasztási team

2022. november 9.

Az
általános
iskolákkal
egyeztetett 2022. november 30-ig
időpontokban a pályaválasztási tájékoztatók
megtartása.
Nyílt nap
2022. december 1.
A 2. nyílt nap előkészítése és lebonyolítása.

2023. január 5.
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Sipos Sándorné
Szakács Roland
Sipos Sándorné
Szakács Roland

4.sz. melléklet
Beiskolázási cselekvési terv
Feladatok
A tanulmányi területek fő jellemzőinek és belső
kódjainak megállapítása és rögzítése a KIFIR
rendszerben
(Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása az iskola
honlapján, ill. elhelyezése a KIFIR rendszerében. A
tanulmányi területek meghatározása, rögzítése, a
felvételi eljárási rendet tartalmazó tájékoztató
készítése)

Határidő
2022. október 20.

Beiskolázási marketingtevékenység, tájékoztatók 2022. október –
tartása stb.
2023. január
Jelentkezési lapok érkezése az általános 2023. február 22.
iskolákból
Egészségügyi vizsgálatok a jelentkezők számára 2023. február 23. 2023. március 11.
Pályaalkalmassági vizsgálatok
2023. február 23. –
2023. március 11.
Az jelentkezők felvételi jegyzék nyilvánosságra 2023. március 17.
hozatala
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 2023. március 21-22.
általános iskolákban
Az ideiglenes rangsor megküldése a Hivatalnak
2023. április 13.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 2023. április 21.
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján,
és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett
felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik 2023. április 28.
a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést
a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
A beiskolázás kiértékelése a végleges felvételi 2023. május 3.
lista alapján, további teendők megbeszélése.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli
2023. május 8. –
felvételi eljárást írhat ki.
augusztus 31.
Beiratkozás a 9. évfolyamra
2023. június 22-23.
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Felelős
igazgató,
iskolatitkár,
rendszergazda

igazgató,
beiskolázási
team
igazgató,
iskolatitkár
igazgató,
iskolaorvos
munkaköz.
vezetők
igazgató

igazgató

igazgató
igazgató
igazgató
igazgató,
osztályfőnökök

5.sz. melléklet

PROJEKTTERV
KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ
SZAKMÁHOZ 9. évfolyam
Projekt címe: EGÉSZSÉG – ÉS MENTÁLHIGIÉNE
Projekt végterméke: Rekreációs terv összeállítása
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve
Résztvevők: 9. évfolyamos Szociális ágazatos tanulók
A projekt rövid leírása:
A projekt tevékenység során több szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül
sor. Szakmai személyiségfejlesztés, pszichológia, egészségügyi ismeretek, elsősegélynyújtás
alapismeretek, szociális ismeretek tantárgyakból.
A projektek kialakítása során, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének
megfelelő részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a
tanórákon valósítanak meg.
A tanév folyamán a diákok 2 projektnapon vesznek részt. Az 1. projektnapon kapcsolódik a
Családi sportnaphoz a játszósziget/ sarok megtervezésével és -üzemeltetésével, a 2.
projektnapon a diákok megtekintenek két helyi játszóteret és megismerik az egyes játszótéri
játékok rekreációs értékét. Mindkét projektnap felelőse Tóthné Szabó Erika. A projekt
lezárásaként Egészségnapon közös Rekreációs tervet ppt formában mutatja be két tanuló, és
hogy milyen benyomások érték őket a feladatok elkészítése során.
A tanév folyamán összesen 27 órában foglalkoznak a diákok a feladatok elkészítésével, és 3
órában bemutatják.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredmény alapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 9. évfolyamon a projekt alapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok segítségével a gyermek önismeretre tesz szert, gyakorlatiasabban,
önállóbban gondolkodik, aktívan, bekapcsolódik a saját és környezete mentálhigiéné
megőrzésének, szokásainak kialakításában. Képessé válik megtervezni egy olyan időbeosztást,
amiben a stresszoldás és egymással való érdemi kommunikáció is szerepel, tevőleg vesz részt
annak kivitelezésében.
A tanuló a projekt végtermékeként: Rekreációs terv összeállítása
A projekt során a kiosztott részfeladatok együtt feldolgozásával, megismerik egymás munkáját
is, fejlődik kommunikációs készségük a szituációs kommunikációs feladatok során. A napirend
készítésével fejlődik önismeretük, kialakul énképük saját rekreációs szokásaikról. A projekt
során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák, rögzítik,
rendszerezik.
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A projekt célja:
A projekt célja szakmai személyiségfejlesztés, pszichológia, egészségügyi ismeretek,
elsősegélynyújtás alapismeretek, szociális ismeretek, illetve a közismereti tantárgyak során
tanultak gyakorlati alkalmazása, a tanulók önismeretének kialakítása és addig tanultak
elmélyítése gyakorlati feladatok útján. Kiemelt célja mentális egészség megőrzésé, fejlesztése.
Cél továbbá a tanulók munkájának értékelése.
Szociális
ismeretek
Szakmai
személyiségfejl
esztés

Egészségügyi
ismeretek

Elsősegélynyújtás
alapismeretei

Pszichológia
Társadalomi
smeret

A rekreáció
fogalmának,
szerepének
megismerése
életünkben.
Online kérdőív:
„Rekreációs
szokásaink”
készítése,
kiértékelése

x

x

x

x

x

x

Napirend
készítése egyéni
rekreációs
szokásaikról
Lelki egészség,
megőrzésének
lehetőségei.
Stresszoldás
módjai,formái

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Napirend
készítése a már
megszerzett
ismeretek
segítségével,
rekreációs terv
készítése
Rekreációs
tervből ppt
készítése

x

x

x

xx

x

Feladat
tevékenység

x

Digitális
kultúra

x

x
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1.
Tantárgy
megnevezése
Szakmai
személyiség
fejlesztés
Pszichológia
Elsősegélynyújtás
alapismeretei
Egészségügyi
ismeretek
Digitális kultúra
Egészségügyi
ismeretek
Pszichológia

Digitális kultúra

Szakmai
személyiség
fejlesztés
Szociális ismeretek
Digitális kultúra

A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA
Részfeladatok

Óraszám

A rekreáció fogalmának,
szerepének megismerése
életünkben.
Információgyűjtés a
rekreáció formáiról
lexikálisan és online
kérdőív segítségével.
Napirend készítése egyéni
rekreációs szokásaikról

4
2
2
2

Tevékenység, helyszín

Frontális munka, online
kérdőív/diáktársak/
Számítógépes tanterem/
kérdőívek feldolgozása,
eredmények kiértékelése
A napirend közös
kiértékelése, tanulságok
levonása

3
Lelki egészség
A stressz élettani hatásai,
jó stressz, rossz stressz.
Stresszoldás rekreációs
módjai. A feltöltődés
mentális jelentősége,
hiányának
következményei.
Napirend készítése a már
megszerzett ismeretek
segítségével, egyéni
rekreációs terv készítése

Egyéni rekreációs tervek
bemutatása, megbeszélése
Mindezek alapján egy
közös rekreációs terv
készítése
A közös rekreációs terv
elkészítése ppt formában

3

2

Tanulmányok, kisfilmek
elemzése, stressz stresszoldó
technikák megismerése,
feldolgozása, bemutatása
páros munka
csoportos munka

2

3

2
2

számítógépes munka

páros és csoportos
rendszerező munka

csoportos munka
számítógépes munka

A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák,
rendszerezik és végül az előre meghatározott leírás szerint a projektmunka értékelésére kerül
sor. Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól. Osztályzatként megjelenik a
tanuló érdemjegyei között. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy páros munkát illetve
csoportmunkát végezzenek, de oktatóiktól a munka során segítséget kaphat. Az egyes
részfeladatokat, projektfeladatot egy elektronikus rendszerbe, a classroomba töltik fel a diákok.
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Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre és a végső értékelés a részpontszámok
összegzésével jön ki. Az értékelést minden esetben az egyes feladatért felelős szaktanár végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység
megnevezése
Online kérdőív
készítése és
kiértékelése
Napirend
készítése
egyéni
rekreációs
szokásaikról és
annak
kiértékelése
Napirend
készítése a már
megszerzett
ismeretek
segítségével,
egyéni
rekreációs terv
készítése
Közös
Rekreációs terv
Rekréációs terv
bemutatása ppt
bemutatása

A feladatért felelős értékelő tanár

Pintérné Dián Zsuzsanna
Suver Imre

Maximálisan
adható
pontszám
10

20
Csonka Szilvia
Nyékiné Kecskés Mónika

Tóthné Szabó Erika
Csonka Szilvia

20

Pintérné Dián Zsuzsanna
Tóthné Szabó Erika

20
30

Suver Imre
Tóthné Szabó Erika

Összesen
100
adható
pontszám
Ponthatárok:
0-49= elégtelen
50-59= elégséges
60-74= közepes
75-89= jó
90-100= jeles

A projekt
feladatokra
adott
osztályzat:
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Adott
pontszám

PROJEKTTERV
GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT
ÁGAZAT
9. évfolyam
Projekt címe: Helyem a családban, gazdálkodj okosan
Projekt végterméke: Családi költségvetés készítése
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve
Résztvevők: 9. évfolyamos gazdálkodás és menedzsment ágazatos tanulók
A projekt rövid leírása:
A projekt tevékenység során négy szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül
sor. Munkavállalói ismeretek, gazdasági ismeretek, digitális alkalmazások és kommunikáció
tantárgyakból.
A projektek kialakítása során, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének
megfelelő részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a
tanórákon valósítanak meg.
A tanév folyamán a diákok 2 projektnapon vesznek részt. Az egyik projektnapon szakmai
kiránduláson, a projekt lezárásaként a 2. projektnapon pedig a tanulók otthoni feladatként
elkészített ppt-jüket mutatják be, hogy milyen feladatokat kellett készíteniük, milyen
benyomások érték őket a feladatok elkészítése során, úgynevezett önreflexiót készítenek. Ezt a
ppt-t minden diák a projekt lezárásaként bemutatja ezen a napon.
A tanév folyamán a szakmai kiránduláson kívül összesen 24 órában foglalkoznak a diákok a
feladatok elkészítésével, az utolsó 6 órában a 2. projektnapon pedig bemutatják az elkészített
ppt-t.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredmény alapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 9. évfolyamon a projekt alapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok segítségével a gyermek önismeretre tesz szert, gyakorlatiasabban,
önállóbban gondolkodik, aktívan bekapcsolódik a család gazdasági életébe, megtervezi egy cél
eléréshez szükséges források előteremtését, finanszírozását, illetve bemutatja a források
felhasználását, gyorsan megtanul reagálni a szituációs kommunikációs feladatokban
A tanuló a projekt végtermékeként családi költségvetést készít.
A projekt során a tanulók megismerik egymás munkáját is, fejlődik kommunikációs készségük
a szituációs kommunikációs feladatok során. A projekt során a tanulók új ismereteket
szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák, rögzítik, rendszerezik.
A projekt célja:
A projekt célja a gazdasági ismeretek, munkavállalói ismeretek, kommunikáció és digitális
alkalmazások, illetve a közismereti tantárgyak során tanultak gyakorlati alkalmazása, a tanulók
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önismeretének kialakítása és addig tanultak elmélyítése gyakorlati feladatok útján. Cél továbbá
a tanulók munkájának értékelése.
Feladat
Gazd.
tevékenysé
ism.
g
Motivációs
levél írása
Önéletrajz
készítése
Családi
x
költségvetés
készítése
Személyes
x
ppt
készítése
A
személyes
ppt
bemutatása
és
szituációs
párbeszéd

Munkaváll.
Digitális
Komm.
ism.
alk.
x

x

x

Digitális
kultúra

x

x

x

x

Magy.
Matem
irod.
.
x
x

x
x

2.

x

x

x

x

x

x

x

A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA

A PROJEKT 1. NAPJA:
SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FILMNÉZÉS, SZAKMAI LÁTOGATÁS A
KOMÁROMI TESCO RAKTÁRÁBA /időpont egyeztetése, szervezése folyamatban
van/
RÉSZFELADATOK A PROJEKTHEZ /összesen: 24 óra, beépítve a tanórákba/
Tantárgy
Tevékenység,
Részfeladatok
Feladat leírása
Óraszám
megnevezése
helyszín
Önéletrajz és motivációs
levél vázlatának
elkészítése, beszélgetés
egy állásinterjún
Önéletrajz és
Munkavállalói
 Bemutatkozás
egyéni
motivációs
4
ism.
önéletrajzzal
tanterem
levél készítése
 Jelenlegi egyéni
képességek és
ambíciók bemutatása.
Gazdasági
ismeretek

Családi
költségvetés
készítése

1. Egy szabadon
választott gazdasági
társaság vagy egyéni
vállalkozás virtuális

oldal 40 / 124

8

egyéni
tanterem

létrehozása. A tanulónak
tudnia kell, hogy a
vállalkozás
létrehozásának melyek a
lépései.
2. Családi költségvetés
készítése egy hónapra. A
várható bevételek és
kiadások felsorolása és
összegzése. Cél a család
fizetőképességének
megőrzése.
 A családi
munkamegosztás
elkészítése
 A jelenlegi
munkamegosztás
értékelése, esetleg
javaslatok a
változtatásra.
 Napi időmérleg
készítése

Digitális
alkalmazások

Kommunikáció

Önéletrajz és
motivációs
levél gépelése,
formába öntése

Szituációs
feladatok

Önéletrajz és motivációs
levél gépelése, formába
öntése. Keresés
interneten: az europass-os
önéletrajz elemei,
amerikai típusú önéletrajz
Párbeszéd tanár és diák
között
A szituációk:
- állásinterjún
előforduló
kérdések
- köszönés,
bemutatkozás
szabályai
- telefonálás
szabályai stb.
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6

egyéni
számítógépes
terem

6

páros munka
tanterem

A PROJEKT 2. NAPJA 2023. június 5. /6 óra/
A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT PPT BEMUTATÁSA
Tevékenység
megnevezése
Az otthon
elkészített ppt
bemutatása

A tevékenység részletezése
Személyes ppt készítése, melynek
kötelező tartalma a következő:
 Bemutatkozás
 Az elkészített feladatok
felsorolása:
Önéletrajz, motivációs levél,
vállalkozás létrehozásának lépései,
családi költségvetés, szituációs
feladatok
 Nehézségek a feladatok elkészítése
közben
 Benyomások, reflexiók az egyes
feladatoknál

A
munka
jellege
egyéni

A tevékenység
helyszíne
számítógépes
szaktanterem

Formai követelmények:
A ppt Times New Román 12-es
betűmérettel készüljön.
Címdia:
Iskola neve
Tanuló neve, osztálya
Projekt címe szerepeljen
Az év folyamán már előkészített,
részben elkészült munkák
összegyűjtése, elektronikus tárolása
egy helyen.
A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák, az egyes
szakmai órákon részfeladatokat oldanak meg projektóra keretében, melynek rögzítése bekerül
a KRÉTÁ-ba /projektóra – projektfeladat megoldása, projekt megnevezése/. Rendszerezik és
végül az előre meghatározott leírás szerint a projektmunka értékelésére kerül sor. Miután a
tanuló az összes részfeladatot elkészítette a szakmai óra keretében, elkészíti a ppt-t, melyet a
projekt 2. napján mutat be tanárának, tanárainak. Ebben a ppt-ben bemutatja, hogy milyen
részfeladatokat oldott meg a tanév során, illetve benyomásait írja le a feladatokkal
kapcsolatban, ún. önreflexiót ír.
A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy egyedül végezzék a munkát, de oktatóiktól a munka
során segítséget kaphatnak. Az egyes részfeladatokat, projektfeladatot egy elektronikus
rendszerben class-roomba töltik fel a diákok, melyek lehetnek majd a potfólió részei.
Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól, melyek külön-külön tantárgyanként
bekerülnek osztályzatként a tanuló érdemjegyei közé a KRÉTÁ-ba. projektfeladat néven.
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Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre. Az értékelést minden esetben az egyes
feladatért felelős szakoktató végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység
megnevezése
Önéletrajz
készítése –
munkavállalói
ismeretek
Motivációs
levél írása –
munkavállalói
ismeretek
Családi
költségvetés
készítése –
gazdasági
ismeretek
Egy
vállalkozás
alapításának
lépései –
gazdasági
ismeretek
Szituációs
párbeszéd –
kommunikáció
A személyes
ppt
bemutatása:
kommunikáció

A feladatért felelős értékelő tanár Maximálisan Pontszám/Érd.jegy
adható
pontszám
20
Zörgő Alexandra, Sövegné Bóka
Erika
10
Zörgő Alexandra, Sövegné B. Erika
Bagi István György
Fáy Tünde

20

Bagi István György
Zörgő Alexandra

20

Sövegné Bóka Erika

10

Bagi István
Fay Tünde
Zörgő Alexandra
Sövegné B. Erika

20

Osztályzás tantárgyanként:
0 - 49% elégtelen
50 - 59% elégséges
60 - 74% közepes
75 - 89% jó
90 - jeles
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PROJEKTTERV
KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS
KERESKEDELEM
ÁGAZAT
9. évfolyam
Projekt címe: Helyem a családban, gazdálkodj okosan
Projekt végterméke: Családi költségvetés készítése
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve
Résztvevők: 9. évfolyamos közlekedés és szállítmányozás és kereskedelem ágazatos tanulók
A projekt rövid leírása:
A projekt tevékenység során négy szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül
sor. Munkavállalói ismeretek, gazdasági ismeretek, digitális alkalmazások és kommunikáció
tantárgyakból.
A projektek kialakítása során, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének
megfelelő részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a
tanórákon valósítanak meg.
A tanév folyamán a diákok 2 projektnapon vesznek részt. Az egyik projektnapon szakmai
kiránduláson, a projekt lezárásaként a 2. projektnapon pedig a tanulók otthoni feladatként
elkészített ppt-jüket mutatják be, hogy milyen feladatokat kellett készíteniük, milyen
benyomások érték őket a feladatok elkészítése során, úgynevezett önreflexiót készítenek. Ezt a
ppt-t minden diák a projekt lezárásaként bemutatja ezen a napon.
A tanév folyamán a szakmai kiránduláson kívül összesen 24 órában foglalkoznak a diákok a
feladatok elkészítésével, az utolsó 6 órában a 2. projektnapon pedig bemutatják az elkészített
ppt-t.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredmény alapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 9. évfolyamon a projekt alapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok segítségével a gyermek önismeretre tesz szert, gyakorlatiasabban,
önállóbban gondolkodik, aktívan bekapcsolódik a család gazdasági életébe, megtervezi egy cél
eléréshez szükséges források előteremtését, finanszírozását, illetve bemutatja a források
felhasználását, gyorsan megtanul reagálni a szituációs kommunikációs feladatokban
A tanuló a projekt végtermékeként családi költségvetést készít.
A projekt során a tanulók megismerik egymás munkáját is, fejlődik kommunikációs készségük
a szituációs kommunikációs feladatok során. A projekt során a tanulók új ismereteket
szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák, rögzítik, rendszerezik.
A projekt célja:
A projekt célja a gazdasági ismeretek, munkavállalói ismeretek, kommunikáció és digitális
alkalmazások, illetve a közismereti tantárgyak során tanultak gyakorlati alkalmazása, a tanulók
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önismeretének kialakítása és addig tanultak elmélyítése gyakorlati feladatok útján. Cél továbbá
a tanulók munkájának értékelése.
Feladat
Gazd.
tevékenysé
ism.
g
Motivációs
levél írása
Önéletrajz
készítése
Családi
x
költségvetés
készítése
Személyes
x
ppt
készítése
A
személyes
ppt
bemutatása
és
szituációs
párbeszéd

Munkaváll.
Digitális
Komm.
ism.
alk.
x

x

x

Digitális
kultúra

x

x

x

x

Magy.
Matem
irod.
.
x
x

x
x

3.

x

x

x

x

x

x

x

A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA

A PROJEKT 1. NAPJA:
SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FILMNÉZÉS, SZAKMAI LÁTOGATÁS A
KOMÁROMI TESCO RAKTÁRÁBA /szervezése, időpont egyeztetése/ folyamatban/
RÉSZFELADATOK A PROJEKTHEZ /összesen: 24 óra, beépítve a tanórákba/
Tantárgy
Tevékenység,
Részfeladatok
Feladat leírása
Óraszám
megnevezése
helyszín
Önéletrajz és motivációs
levél vázlatának
elkészítése, beszélgetés
egy állásinterjún
Önéletrajz és
Munkavállalói
 Bemutatkozás
egyéni
motivációs
4
ism.
önéletrajzzal
tanterem
levél készítése
 Jelenlegi egyéni
képességek és
ambíciók bemutatása.

Gazdasági
ismeretek

Családi
költségvetés
készítése

1. Egy szabadon
választott gazdasági
társaság vagy egyéni
vállalkozás virtuális
létrehozása. A tanulónak
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8

egyéni
tanterem

tudnia kell, hogy a
vállalkozás
létrehozásának melyek a
lépései.
2. Családi költségvetés
készítése egy hónapra. A
várható bevételek és
kiadások felsorolása és
összegzése. Cél a család
fizetőképességének
megőrzése.
 A családi
munkamegosztás
elkészítése
 A jelenlegi
munkamegosztás
értékelése, esetleg
javaslatok a
változtatásra.
 Napi időmérleg
készítése

Digitális
alkalmazások

Kommunikáció

Önéletrajz és
motivációs
levél gépelése,
formába öntése

Szituációs
feladatok

Önéletrajz és motivációs
levél gépelése, formába
öntése. Keresés
interneten: az europass-os
önéletrajz elemei,
amerikai típusú önéletrajz
Párbeszéd tanár és diák
között
A szituációk:
- Telefonos
adatpótlás adása
egy web
áruháznak.
- Telefonos
reklamáció egy
vásárolt hibás
termék miatt,
- Áruátvételkor
tapasztalt
eltérések
rendezése, a
vállalkozás
adatbázisából
hiányzó
ügyféladatok
bekérése stb.
-
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6

egyéni
számítógépes
terem

6

páros munka
tanterem

A PROJEKT 2. NAPJA 2023. június 5. /6 óra/
A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT PPT BEMUTATÁSA
Tevékenység
megnevezése
Az otthon
elkészített ppt
bemutatása

A tevékenység
részletezése
Személyes ppt készítése,
melynek kötelező
tartalma a következő:
 Bemutatkozás
 Az elkészített
feladatok
felsorolása:
Önéletrajz,
motivációs levél,
vállalkozás
létrehozásának
lépései, családi
költségvetés,
szituációs feladatok
 Nehézségek a
feladatok elkészítése
közben
 Benyomások,
reflexiók az egyes
feladatoknál
Formai
követelmények:
A ppt Times New
Román 12-es
betűmérettel
készüljön.
Címdia:
Iskola neve
Tanuló neve, osztálya
Projekt címe
szerepeljen
Az év folyamán már
előkészített, részben
elkészült munkák
összegyűjtése,
elektronikus tárolása
egy helyen.
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A munka
jellege
egyéni

A
tevékenység
helyszíne
számítógépes
szaktanterem

A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák, az egyes
szakmai órákon részfeladatokat oldanak meg projektóra keretében, melynek rögzítése bekerül
a KRÉTÁ-ba /projektóra – projektfeladat megoldása, projekt megnevezése/. Rendszerezik és
végül az előre meghatározott leírás szerint a projektmunka értékelésére kerül sor. Miután a
tanuló az összes részfeladatot elkészítette a szakmai óra keretében, elkészíti a ppt-t, melyet a
projekt 2. napján mutat be tanárának, tanárainak. Ebben a ppt-ben bemutatja, hogy milyen
részfeladatokat oldott meg a tanév során, illetve benyomásait írja le a feladatokkal
kapcsolatban, ún. önreflexiót ír.
A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy egyedül végezzék a munkát, de oktatóiktól a munka
során segítséget kaphatnak. Az egyes részfeladatokat, projektfeladatot egy elektronikus
rendszerben class-roomba töltik fel a diákok, melyek lehetnek majd a potfólió részei.
Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól, melyek külön-külön tantárgyanként
bekerülnek osztályzatként a tanuló érdemjegyei közé a KRÉTÁ-ba. projektfeladat néven.
Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre. Az értékelést minden esetben az egyes
feladatért felelős szakoktató végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység
megnevezése

A feladatért felelős értékelő tanár

Önéletrajz
készítése
Zörgő Alexandra
munkavállalói
ism.
Egy motivációs
levél írása –
Zörgő Alexandra
munkavállalói
ism.
Családi
Bagi István György
költségvetés
Fáy Tünde
készítése –
gazdasági
ismeretek
Egy
Bagi István György
vállalkozás
Zörgő Alexandra
alapításának
lépései –
gazdasági
ismeretek
Szituációs
Fáy Tünde
párbeszéd –
Bagi István
Kommunikáció
A személyes
Bagi István
ppt bemutatása Fay Tünde
Zörgő Alexandra
kommunikáció
Osztályzás tantárgyanként:

Maximálisan Elért
adható
pontszám/Érd.
pontszám
jegy
20

10

20

20

10

20

0 – 49% elégtelen
50 – 59% elégséges
60 – 74% közepes
75 – 89% jó
90 jeles
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PROJEKTTERV
SPORT ÁGAZAT
Sportedző (sportág megnevezésével)
9. évfolyam
Projekt címe: Egészségnap a Kultsárban
Projekt produktuma: Egészségnap
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve.
Résztvevők: 9. évfolyamos sport ágazatos tanulók
Projekt célja:
Közösségfejlesztés, közösségépítés, egészség-tudatosság fejlesztése, a projektmunka
sajátosságaiból adódóan gyakorolják az együttműködést és ennek minden lépését.
A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:
A pedagógusok, tanulók, együttműködésének szervezett kiterjesztése. Külső és belső partnerek
kooperációjára épített tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, programok (egész iskola). Az
együttműködőkkel folyamatos kapcsolat, egymás munkájának elfogadása, támogatása.
.
A projekt rövid leírása:
A projekttevékenység során öt szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül sor:
a) Anatómiai és élettani ismeretek
b) Edzéselmélet I.
c) Edzésprogramok I.
d) Gimnasztika I.
e) Digitális kultúra
A projektek kialakítása, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének megfelelő
részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a tanórákon
valósítanak meg.
A tanév folyamán a diákok 3 projektnapon vesznek részt. Két projektnapon szakmai
kiránduláson (Nagy Sportágválasztó és SPAR Maraton fesztivál), a projekt lezárásaként a 3.
projektnapon pedig a tanulók egy szakmai napot valósítanak meg az egész iskola részére.
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A tanév folyamán a szakmai kiránduláson kívül összesen 30 órában foglalkoznak a diákok a
feladatok elkészítésével, a második projektnapon pedig megvalósítják a tanév során
folyamatosan, szaktanári segítséggel elkészített, kidolgozott projektnapjukat.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredményalapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 9. évfolyamon a projektalapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok során a tanulók a(z):
-

megismerkednek a kalorigén és non kalorigén tápanyagokkal

-

megtanulják a táplálkozási szokásaiknak javítást

-

a rendszeres táplálkozás praktikáinak, technikáinak gyakorlását

-

koruknak és sportjuknak megfelelő étrend összeállítását

-

népszerűsítik a rendszeres sportolás jelentőségét

-

figyelemfelkeltő plakátot készítenek

-

megismerkednek az iskolában is elvégezhető prevenciós vizsgálati módszerekkel a szív és
érrendszerrel kapcsolatban

-

ppt készítenek a „Sporttal a stressz ellen” témában.

Ennek keretében többek között:
-

„Heti étrendem” táblázatot készítenek, amelybe egy héten keresztül beírják az aznap
fogyasztott ételeket és italokat mennyiségük meghatározásával. Megbeszéljük a hibákat.

-

Online kérdőívet készítenek, amelyet kitöltetnek az iskola diákjaival és kiértékelik

-

A szív és érrendszeri betegségek megelőzésével kapcsolatos szűrővizsgálatokat szerveznek
az iskola tanulóinak és dolgozóinak.

-

Ppt készítenek a testi egészség és prevenció témakörében, amelyet bemutatnak az
Egészségnapon az iskola többi diákjának is.

-

Sport programokat, játékokat állítanak össze.

-

Hospitálnak a budapesti Nagy Sportágválasztón és a SPAR Maraton fesztiválon,
amelyekről beadandó dolgozatot (reflexiót) kell írniuk

-

Beszélgetésen vesznek részt Tóth Tímea olimpikon kézilabdázóval az adott témában

-

A projekt zárásaként Egészségnapot valósítanak meg intézményükben.
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A projekt során a tanulók megismerik egymás munkáját is, fejlődik kommunikációs és
kooperatív készségük. Célunk ezen túl a kortárs interakció felhasználása a felelőségtudatos
szemléletmód kialakításában. A figyelemfelhívás a szeptember 30-ai Európai Diáksportnapra
és eseményeire. A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat
alkalmazzák, rögzítik, rendszerezik.

Kapcsolódás a szakmai tantárgyakhoz – sport ágazat
Tevékenység/tantár Anatómia Edzéselméle Edzésprogram Gimnasztik Digitáli
gy
i-élettani
t,
ok
a
s
ismeretek
kultúra
A heti étrend sablon
x
x
kitöltése, a hibák
megbeszélése
Online kérdőív
x
x
x
x
összeállítása,
kitöltetése
kiértékelése
Figyelemfelhívó
x
x
x
plakátok készítése.
Sport programok,
játékok összeállítása
Sporttal a stressz
ellen – interaktív
előadás
ppt készítése
A szív- és érrendszeri
betegségek
megelőzése
szűrővizsgálatok
A mozgás fontossága
Guiness
rekordkísérlet –
közös mozgás /
„egészségkígyó”

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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4.
Tantárgy
megnevezése

Anatómiai – élettani
ismeretek

A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA
Részfeladatok

Óraszám

Anatómiai- élettani
ismeretek
Edzéselmélet
Edzésprogramok
Gimnasztika

csoportos munka

Heti étrend feldolgozása.
3
Online kérdőív
összeállítása

Digitális kultúra
Anatómiai – élettani Reflexió készítése
ismeretek
Edzéselmélet
Egészségnap
Edzésprogramok
megszervezése,
Gimnasztika
előkészítése, kidolgozása.
Figyelemfelkeltő plakát
készítése
Digitális kultúra
Sporttal a stressz ellen –
interaktív előadás,
ppt készítése
Sport programok, játékok
összeállítása
A szív- és érrendszeri
betegségek megelőzése
szűrővizsgálatok

Hospitálás

Tevékenység, helyszín

számítógépes
tanterem/udvar/külső
helyszín

2
2
3
4

2

5

3

egyéni/páros munka

csoportos munka
tanterem
páros munka
tanterem/számítógépes
tanterem
páros munka
tanterem/számítógépes
tanterem
csoportos munka
tanterem

2

csoportos munka

4

A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák,
rendszerezik és végül az előre meghatározott leírás szerint a projektmunka értékelésére kerül
sor. Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól. Osztályzatként megjelenik a
tanuló érdemjegyei között. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy egyedül végezzék a
munkát, de oktatóiktól a munka során segítséget kaphat. Az egyes részfeladatokat,
projektfeladatot egy elektronikus rendszerben classroomba töltik fel a diákok.
Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre és a végső értékelés a részpontszámok
összegzésével jön ki. Az értékelést minden esetben az egyes feladatért felelős szaktanár végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap – sport ágazat
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység
megnevezése
A heti étrend
sablon kitöltése, a
hibák megbeszélése
Online kérdőív
összeállítása,
kiértékelése
Figyelemfelhívó
plakátok készítése

A feladatért felelős értékelő tanár

Maximálisan
adható
pontszám

Dr. Ágh Eleonóra

5

Dr. Ágh Eleonóra
Suver Imrich

5

Suver Imrich
Kuzma Norbert

5

Sport programok,
Kuzma Norbert
játékok
Csonka Tamás
összeállítása
Sporttal a stressz Kuzma Norbert
ellen – interaktív Csonka Tamás
előadás
ppt készítése
Reflexió írása
Dr. Ágh Eleonóra
(Sportágválasztó,
Kuzma Norbert
Maraton fesztivál)
A szív- és
Dr. Ágh Eleonóra
érrendszeri
betegségek
megelőzése szűrővizsgálatok
Sporttal a stressz Dr. Ágh Eleonóra
ellen – interaktív Kuzma Norbert
előadás,
Csonka Tamás
ppt bemutatása
Összesen adható pontszám
Ponthatárok:
0-49= elégtelen
50-59= elégséges
60-74= közepes
75-89= jó
90-100= jeles

Adott pontszám

10

15

15

5

30

100
A projekt feladatokra adott
osztályzat:
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A PROJEKT MELLÉKLETEK
A heti étrendem
NÉV:
Töltsd ki a táblázatot úgy, hogy törekedj a mennyiség meghatározására is! Pl.: 2 szelet kenyér
vagy 2 db zsemle, egy nagy/közepes/kicsi szelet hús stb. Ha van mérleged, le is mérheted!
HÉTFŐ
REGGELI:
TÍZÓRAI:
EBÉD:
UZSONNA:
VACSORA:
NASSOLÁS:

VÍZ

FOLYADÉK FOGYASZTÁS
EGYÉB

ALKOHOL

KEDD
REGGELI:
TÍZÓRAI:
EBÉD:
UZSONNA:
VACSORA:
NASSOLÁS:

VÍZ

FOLYADÉK FOGYASZTÁS
EGYÉB
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ALKOHOL

SZERDA
REGGELI:
TÍZÓRAI:
EBÉD:
UZSONNA:
VACSORA:
NASSOLÁS:

VÍZ

FOLYADÉK FOGYASZTÁS
EGYÉB

ALKOHOL

CSÜTÖRTÖK
REGGELI:
TÍZÓRAI:
EBÉD:
UZSONNA:
VACSORA:
NASSOLÁS:

VÍZ

FOLYADÉK FOGYASZTÁS
EGYÉB

PÉNTEK
REGGELI:
TÍZÓRAI:
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ALKOHOL

EBÉD:
UZSONNA:
VACSORA:
NASSOLÁS:

VÍZ

FOLYADÉK FOGYASZTÁS
EGYÉB

Komárom, 2021. 09. 05.

ALKOHOL

Dr. Ágh Eleonóra
projektfelelős
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PROJEKTTERV
SPORT ÁGAZAT
Sportedző
10. évfolyam
Projekt címe: Családi sportnap a Kultsárban
Projekt produktuma: Családi sportnap
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve.
Résztvevők: 10. évfolyamos sport ágazatos tanulók
Projekt célja:
Közösségfejlesztés, közösségépítés, egészség-tudatosság fejlesztése, a projektmunka
sajátosságaiból adódóan gyakorolják az együttműködést és ennek minden lépését.
A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:
A pedagógusok, tanulók, együttműködésének szervezett kiterjesztése. Külső és belső partnerek
kooperációjára épített tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, programok (egész iskola). Az
együttműködőkkel folyamatos kapcsolat, egymás munkájának elfogadása, támogatása.
.
A projekt rövid leírása:
A projekttevékenység során öt szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül sor:
f) Anatómiai és élettani ismeretek
g) Egészségtan
h) Edzéselmélet I.
i) Edzésprogramok I.
j) Gimnasztika I.
k) Digitális kultúra
A projektek kialakítása, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének megfelelő
részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a tanórákon
valósítanak meg.
A tanév folyamán a diákok 3 projektnapon vesznek részt. Két projektnapon szakmai
kiránduláson (Nagy Sportágválasztó és SPAR Maraton fesztivál), a projekt lezárásaként a 3.
projektnapon pedig a tanulók a családi sportnapot valósítják meg.
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A tanév folyamán a szakmai kiránduláson kívül összesen 30 órában foglalkoznak a diákok a
feladatok elkészítésével, a második projektnapon pedig megvalósítják a tanév során
folyamatosan, szaktanári segítséggel elkészített, kidolgozott projektnapjukat.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredményalapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 10. évfolyamon a projektalapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok során a tanulók a(z):
-

megismerkednek az elhízás és stressz veszélyeivel, megoldásokat kapnak ezek kezelésére
(egészséges életmód és mozgás hatása szervezetre)

-

a betegségek megelőzésével, a szűrővizsgálatok rendszeres látogatásának fontosságával

-

az egészségvédelemmel, sportolással, szórakozással és rekreációval, amelyek segítségével
erősíthetik a társadalmi kapcsolataikat

-

útmutatást kapnak a szülő-gyermek kapcsolatok erősítésére, illetve addig ismeretlen
emberekkel hozhatnak létre új ismeretségeket (mentális egészség megőrzése)

-

kapcsolata az új sportágak iránt megnyílik

-

figyelemfelkeltő plakátot, Tik-Tok videókat, intstagram bejegyzéseket készítenek

-

megismerkednek az iskolában is elvégezhető prevenciós vizsgálati módszerekkel a szív és
érrendszerrel kapcsolatban

Ennek keretében többek között:
-

Programot készítenek a Családi sportnapra, amelynek segítségével életkorra és edzettségi
állapotra tekintettel megmozgatják a jelen lévőket

-

Online kérdőívet készítenek a sportolói szokásokról, amelyet kitöltetnek az iskola
diákjaival, vendégeivel, és az adatokat kiértékelik

-

A szív és érrendszeri betegségek megelőzésével kapcsolatos szűrővizsgálatokat szerveznek
az iskola tanulóinak és dolgozóinak.

-

Hospitálnak a budapesti Nagy Sportágválasztón és a SPAR Maraton fesztiválon,
amelyekről beadandó dolgozatot (reflexiót) kell írniuk

-

Beszélgetésen vesznek részt Tóth Tímea olimpikon kézilabdázóval az adott témában

-

A projekt zárásaként Családi sportnapot valósítanak meg intézményükben.
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A projekt során a tanulók megismerik egymás munkáját is, fejlődik kommunikációs és
kooperatív készségük. Célunk ezen túl a kortárs interakció felhasználása a felelőségtudatos
szemléletmód kialakításában. A figyelemfelhívás a szeptember 30-ai Európai Diáksportnapra
és eseményeire. A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat
alkalmazzák, rögzítik, rendszerezik.
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Kapcsolódás a szakmai tantárgyakhoz – sport ágazat
Tevékenység/tantár Anatómiai Edzéselméle Edzésprogram Gimnasztik Digitáli
gy
-élettani
t,
ok
a
s
ismeretek,
kultúra
Egészségta
n
A Nagy
x
x
x
sportágválasztó
megtekintése
Budapesten,
beszámolók készítése
Online kérdőív
x
x
x
x
x
összeállítása a
sportolási
szokásokról,
kitöltetése
kiértékelése
Figyelemfelhívó
x
x
x
plakátok, Tik-Tok
videók, Instagram
bejegyzések
készítése.
Sport programok,
játékok összeállítása,
kipróbálása,
eszközök
összegyűjtése,
mérések elvégzése

x

x

x

x

x

A családi sportnap
lebonyolítása

x

x

x

x

A szív- és érrendszeri
betegségek
megelőzése
szűrővizsgálatok
Bemutató
sportágak,sportolók
meghívása

x

x

x

x

x

x

x
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5.
Tantárgy
megnevezése

Anatómiai –
élettani ismeretek
Egészségtan

Digitális kultúra
Anatómiai –
élettani ismeretek
Edzéselmélet
Edzésprogramok
Gimnasztika
Digitális kultúra
Anatómiai- élettani
ismeretek
Egészségtan
Edzéselmélet
Edzésprogramok

A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA
Részfeladatok

Óraszám

Figyelemfelhívó plakátok
készítése

Tevékenység, helyszín

csoportos munka
3

Online kérdőív
összeállítása

számítógépes
tanterem/udvar/külső
helyszín

2
Reflexió készítése
Családi sportnap
megszervezése,
előkészítése, kidolgozása.
Tik-Tok videók, Instagram
bejegyzések készítése

2
3
4

2

Sport programok, játékok
összeállítása
A szív- és érrendszeri
betegségek megelőzése
szűrővizsgálatok

5

Családi sportnap

6

3

egyéni/páros munka

csoportos munka
tanterem
páros munka
tanterem/számítógépes
tanterem
páros munka
tanterem/számítógépes
tanterem
csoportos munka
tanterem

Gimnasztika

Csoportos munka

A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák,
rendszerezik és végül az előre meghatározott leírás szerint a projektmunka értékelésére kerül
sor. Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól. Osztályzatként megjelenik a
tanuló érdemjegyei között. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy egyedül végezzék a
munkát, de oktatóiktól a munka során segítséget kaphat. Az egyes részfeladatokat,
projektfeladatot egy elektronikus rendszerben classroomba töltik fel a diákok.
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Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre és a végső értékelés a részpontszámok
összegzésével jön ki. Az értékelést minden esetben az egyes feladatért felelős szaktanár végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap – sport ágazat
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység
megnevezése

A feladatért felelős értékelő tanár

Maximálisan
adható
pontszám

Online kérdőív
összeállítása,
kiértékelése
Figyelemfelhívó
anyagok készítése

Dr. Ágh Eleonóra
Suver Imrich

10

Suver Imrich
Kuzma Norbert

15

Sport programok,
játékok
összeállítása
Tik-Tok videók,
Instagram
bejegyzések
készítése
Reflexió írása
(Sportágválasztó,
Maraton fesztivál)

Kuzma Norbert
Csonka Tamás

15

Kuzma Norbert
Csonka Tamás

10

Dr. Ágh Eleonóra
Kuzma Norbert

10

A szív- és
Dr. Ágh Eleonóra
érrendszeri
betegségek
megelőzése szűrővizsgálatok
Családi sportnap Dr. Ágh Eleonóra
megszervezése,
Kuzma Norbert és Csonka Tamás
lebonyolítása
Dr. Ágh Eleonóra
SWOT analízis
Kuzma Norbert
Összesen adható
100
pontszám

Ponthatárok:
0-49= elégtelen
50-59= elégséges
60-74= közepes
75-89= jó
90-100= jeles

A projekt feladatokra adott osztályzat:
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5

25
10

Adott pontszám

Komárom, 2022. 09. 05.

Dr. Ágh Eleonóra
projektfelelős

oldal 66 / 124

PROJEKTTERV
SZOCIÁLIS
ÁGAZAT
Kisgyermekgondozó-nevelő szakmacsoport
10. évfolyam
Projekt címe: Társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás
Projekt produktuma: Sulizsák Program: „Göncölj a földért!” - kampány alapjainak
előkészítése, használtruha-gyűjtési akció életre hívása az iskolában; az ehhez kapcsolódó
figyelemfelhívó plakát elkészítése és lebonyolítása.
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve.
Résztvevők: 10. évfolyamos szociális ágazatos tanulók
Projekt célja: elsősorban az adományozás fontosságára való figyelemfelhívás és különböző
alternatív karitatív tevékenységekre való ösztönzés, mint a társadalmi felelősségvállalás fontos
részei.
o

Fontos pillér az empátia, az egymásra való odafigyelés, a jótékonykodásra való
fogékonyság fejlesztése, az öntevékenységre ösztönzés.

o

Célja mindemellett a közösségépítés, közösségfejlesztés, az önzetlen együttműködés és
egymásrautaltság szellemének megismerése, a csoporthoz való tartozás értékének
felismerése. A projektmunka sajátosságaiból adódóan a tanulók gyakorolják az
együttműködést, az egymásra való odafigyelést, amely fellendítheti az egyének közötti
kapcsolatokat.

A projekt rövid leírása:
A projekttevékenység során hat szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül
sor:
l) Pszichológia
m) Szakmai személyiségfejlesztés
n) Egészségügyi ismeretek
o) Elsősegélynyújtás ismeretei
p) Társadalomismeret
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q) Szociális ismeretek
A projektek kialakítása, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének megfelelő
részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a tanórákon
valósítanak meg.
A tanév folyamán a diákok 2 projektnapon vesznek részt. Az egyik projektnapon szakmai
kiránduláson (gyermekotthon), a projekt lezárásaként a 2. projektnapon pedig a tanulók egy
jótékonysági napot valósítanak meg az iskolában, a Sulizsák Program és a Kupakgyűjtő akció,
valamint a Cipősdoboz-akció létrehozásával. E jótékonysági napon a tanulók a tanév során
előkészített és megtervezett gyűjtőprogramokat lezárják, összesítik, feldolgozzák és az
összegyűjtött adományok kiszervezését és felajánlását megkezdik.
A tanév folyamán a szakmai kiránduláson kívül összesen 30 órában foglalkoznak a diákok a
feladatok elkészítésével, a második projektnapon pedig megvalósítják a tanév során
folyamatosan, szaktanári segítséggel elkészített, kidolgozott projektnapjukat.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredményalapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 10. évfolyamon a projektalapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok során a tanulók megtanulják és/vagy megismerik a(z):
-

jótékonykodás, az adományozás alapszabályait Magyarországon.

-

Magyar Máltai Szeretetszolgálat adományozási rendjét és rendszerét.

-

Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok és Központok működését, adománygyűjtő
protokollját.

-

Kultsár iskola tanulóinak adományozási szokásait, morálját.

-

Komárom városban fellelhető jótékonysági intézményeket, lehetőségeket.

-

Magyar

Vöröskereszt

Komárom-Esztergom

programját.
Ennek keretében többek között:
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Megyei

Szervezetének

véradási

-

„Használtelem és/vagy kupakgyűjtő ládákat készítenek az iskolában.

-

Kupakgyűjtő-akciót szerveznek meg az iskola falain belül a beteg gyermekek javára.

-

„Cipősdoboz-akciót”

szerveznek

Karácsony

alkalmából,

melyet

a

Család-és

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak adnak át.
-

Kvízkérdéses totót töltetnek ki diáktársakkal és tanáraikkal a témához kapcsolódóan,
gondolatébresztőnek.

-

Edukációs kis kreatív játékfilmeket készítenek tanulócsoportonként a programok
népszerűsítésére, az iskola figyelmének felhívására (iskolán belül és az udvaron).

-

A mások által felajánlott ruha-és egyéb adományok elhelyezését és felajánlását
koordinálják, szétválogatják, a programtervezet ideje alatt beérkező adományokat
kezelik.

-

Hospitálnak a komáromi Szúnyogvár Gyermekotthonban.

-

Interjút hallhatnak egy, a gyermekvédelemben dolgozó szakember előadásában a
jótékonykodásról, a tárgyi és dologi javak kiajánlásának feltételeiről, melyről beadandó
dolgozatot (reflexiót) kell írniuk.

-

Figyelemfelhívó plakátokat készítenek csoportokban a témákhoz kapcsolódóan: „Hogyan
adományozz jót, jól”?

-

A projekt zárásaként Jótékonysági napot valósítanak meg iskolájukban.

A projekt során a tanulók megismerik egymás munkáját is, fejlődik kommunikációs és
kooperatív készségük. A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat
alkalmazzák, rögzítik, rendszerezik.

Feladat/
tevékenység
„Használtelem
és/vagy
kupakgyűjtő
ládák
készítése.
„Cipősdobozakció” életre
hívása.

Szakmai
személyiségfejl
esztés

Elsősegély
nyújtás
ismeretei

Társadalomism
eret

Szociális
ismeretek

x

x

x

x

x

x

Pszichológia
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Egészségügy
i ismeretek

Önreflexió
készítése
interjút
követően.
Figyelemfelhív
ó
plakátkészítés
a
jótékonykodás
szellemében.
Jótékonysági
nap
megszervezése
és
lebonyolítása.
Edukációs kis
kreatív
játékfilm
készítése.
Kvízkérdéses
totó készítése
az
adományozás
témakörében.
Kupakgyűjtő
akció
megszervezése
és
lebonyolítása.
Sulizsák
Program:
használtruhagyűjtés
létrehozása az
iskolában.
Interaktív
előadás egy
gyermekvédel
mi szakember
előadásában.
Hospitálás egy
komáromi
gyermekotthon
ban.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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1. A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA
Tantárgy
megnevezése

Részfeladatok

Óraszám

„Használtelem és/vagy
kupakgyűjtő ládák
készítése.

csoportos munka

„Cipősdoboz-akció” életre
hívása.

Szakmai
személyiségfejlesztés

Figyelemfelhívó
plakátkészítés a
jótékonykodás
szellemében.

számítógépes
tanterem/udvar/külső
helyszín
11

Edukációs rövidfilm
készítése.

Pszichológia

Tevékenység, helyszín

tanulócsoport
külső helyszín

Hospitálás egy komáromi
gyermekotthonban.
Edukációs rövidfilm
készítése.

csoportmunka
tanterem/udvar/külső
helyszín
4

Önreflexió készítése
interjút követően.
Sulizsák Program:
használtruha-gyűjtés
létrehozása az iskolában.

Szociális ismeretek

Interjú egy
gyermekvédelmi
szakemberekkel a
családsegítés rendszeréről.

10
páros munka

Jótékonysági nap
megszervezése,
előkészítése, kidolgozása,
lebonyolítása.
Kvízkérdéses totó készítése
az adományozás
témakörében.
Társadalomismeret

Jótékonysági nap
megszervezése,
előkészítése, kidolgozása,
lebonyolítása.
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számítógépes terem
tanterem

2

Egészségügyi
ismeretek
Elsősegélynyújtási
ismeretek

Kupakgyűjtő akció
megszervezése és
lebonyolítása.
Figyelemfelhívó
plakátkészítés a
jótékonykodás
szellemében.

2
csoportos munka
1

tanterem

A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák,
rendszerezik és végül az előre meghatározott leírás szerint a projektmunka értékelésére kerül
sor. Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól. Osztályzatként megjelenik a
tanuló érdemjegyei között. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy egyedül végezzék a
munkát, de oktatóiktól a munka során segítséget kaphatnak.
Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre és a végső értékelés a részpontszámok
összegzésével jön ki. Az értékelést minden esetben az egyes feladatért felelős szaktanár végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység
megnevezése
„Használtelem
és/vagy
kupakgyűjtő
ládák készítése.

A feladatért felelős értékelő tanár

Toma Gerda
Nyékiné Kecskés Mónika
Pintérné Dián Zsuzsanna

Maximálisan
adható
pontszám
15

Cipősdobozakció” életre
hívása.
Figyelemfelhívó
plakátkészítés a
jótékonykodás
szellemében.
Edukációs
rövidfilm
készítése.
Önreflexió
készítése
interjút
követően.
Sulizsák
Program:
használtruhagyűjtés
létrehozása az
iskolában.

15
Toma Gerda
Sulics Ágoston Józsefné
Sulics Ágoston Józsefné

Pintérné Dián Zsuzsanna
Toma Gerda
Auer Barbara

5

20

40
Jótékonysági
nap
megszervezése,
előkészítése,
kidolgozása,
lebonyolítása.
Kvízkérdéses
Auer Barbara
totó elkészítése
és
lebonyolítása.
Összesen adható pontszám

5

100
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Adott
pontszám

Ponthatárok:
0-49= elégtelen
50-59= elégséges
60-74= közepes
75-89= jó
90-100= jeles

A projektfeladatokra adott
osztályzat:
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PROJEKTTERV
GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT
ÁGAZAT
10. évfolyam
Projekt címe: Állam és a pénz
Projekt végterméke: PPT készítése a Parlamentben és a Pénzmúzeumban tett látogatásról az
oktatók által megadott szempontok alapján
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve
Résztvevők: 10. évfolyamos gazdálkodás és menedzsment ágazatos tanulók
A projekt rövid leírása:
A projekt tevékenység során négy szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül
sor. Gazdasági ismeretek, digitális alkalmazások és vállalkozások működtetése tantárgyakból.
A projektek kialakítása során, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének
megfelelő részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a
tanórákon valósítanak meg.
A tanulók aktívan alkalmazzák a szakmai és közismereti tantárgyakból tanultakat.
A tanév folyamán a diákok 2 projektnapon vesznek részt. Az egyik projektnapon szakmai
kiránduláson, a projekt lezárásaként a 2. projektnapon pedig a tanulók otthoni feladatként
elkészített ppt-jüket mutatják be, hogy milyen feladatokat kellett készíteniük, milyen
benyomások érték őket a feladatok elkészítése során, úgynevezett önreflexiót készítenek. Ezt a
ppt-t minden diák a projekt lezárásaként bemutatja ezen a napon.
A tanév folyamán a szakmai kiránduláson kívül összesen 24 órában foglalkoznak a diákok a
feladatok elkészítésével, az utolsó 6 órában a 2. projektnapon pedig bemutatják az elkészített
ppt-t.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredmény alapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 10. évfolyamon projekt alapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok segítségével a diák önismeretre tesz szert a különböző önismereti tesztek,
intelligencia tesztek segítségével, gyakorlatiasabban, önállóbban gondolkodik, üzleti leveleket
fogalmaz és formába önt, statisztikai számításokat végez. Élőben láthatják a törvényalkotás
helyszínét és a monetáris rendszer működését.
A tanuló a projekt végtermékeként PPT-t készít a Parlamentben és a Pénzmúzeumban
tett látogatásról megadott szempontok alapján.
A projekt során a tanulók megismerik egymás munkáját is, fejlődik kommunikációs készségük,
megfigyelési képességük. A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban
tanultakat alkalmazzák, rögzítik, rendszerezik.
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A projekt célja:
A projekt célja a gazdasági ismeretek, vállalkozások működtetése, pénzügyi és vállalkozói
ismeretek és a digitális alkalmazások, illetve a közismereti tantárgyak során tanultak gyakorlati
alkalmazása, a tanulók önismeretének kialakítása és addig tanultak elmélyítése gyakorlati
feladatok útján. Cél továbbá a tanulók munkájának értékelése.
KAPCSOLÓDÁS SZAKMAI ÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAKHOZ

Feladat
tevékenysé
g
PPT
készítése a
szakmai
kirándulásr
ól
Statisztika,
készítése
Üzleti levél
készítése
Pályaorient
ációs, IQ és
Érzelmi IQ
tesztek
A
személyes
ppt
elkészítése
és
bemutatása

Gazd.
ism.

Vállalkozáso
k
működtetése

x

x

x

Digitális
alk.

Pénzügyi
és
Magyar
vállalkozó irodalo
i
m
ismeretek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Matematika

x

x

x

6.

A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA

A PROJEKT 1. NAPJA:
SZAKMAI KIRÁNDULÁS A PARLAMENTBE ÉS A PÉNZMÚZEUMBA
/szervezése és időpont egyeztetése folyamatban/
RÉSZFELADATOK A PROJEKTHEZ /összesen: 24 óra, beépítve a tanórákba/
Tantárgy
Tevékenység,
Részfeladatok
Feladat leírása
Óraszám
megnevezése
helyszín

Vállalkozások
működtetése

Statisztika
készítése, üzleti
terv készítése

Gazdasági
ismeretek

PPT készítése a
szakmai
kirándulásról

Digitális
alkalmazások

Üzleti levelek
készítése

Statisztika készítése az
oktató által megadott
szempontok alapján

A szakmai kirándulásról
megadott szempontok
alapján ppt készítése
Ajánlatkérő és
megrendelő levél
készítése, fogalmazása,
formába öntése megadott
szempontok alapján a
hivatalos levél
szabályainak
megfelelően
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10

egyéni
tanterem

8

egyéni
számítógépes
terem

6

egyéni
számítógépes
terem

A PROJEKT 2. NAPJA 2023. június 6. /6 óra/
A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT PPT BEMUTATÁSA
Tevékenység
megnevezése
Az elkészített
ppt bemutatása

A tevékenység részletezése
Személyes ppt készítése, melynek
kötelező tartalma a következő:
 Bemutatkozás
 Az elkészített feladatok
felsorolása:
ppt készítése, statisztika, üzleti terv,
üzleti levél fogalmazása, tesztek
kitöltése
 Nehézségek a feladatok elkészítése
közben
 Benyomások, reflexiók az egyes
feladatoknál
 Érdekességek az egyes feladatoknál

A
munka
jellege
egyéni

A tevékenység
helyszíne
számítógépes
szaktanterem

Formai követelmények:
A ppt Times New Román 12-es
betűmérettel készüljön.
Címdia:
Iskola neve
Tanuló neve, osztálya
Projekt címe szerepeljen
Az év folyamán már előkészített,
részben elkészült munkák
összegyűjtése, elektronikus tárolása
egy helyen.
A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák, az egyes
szakmai órákon részfeladatokat oldanak meg projektóra keretében, melynek rögzítése bekerül
a KRÉTÁ-ba /projektóra – projektfeladat megoldása, projekt megnevezése/.
Rendszerezik és végül az előre meghatározott leírás szerint a projektmunka értékelésére kerül
sor. Miután a tanuló az összes részfeladatot elkészítette a szakmai óra keretében, elkészíti a pptt, melyet a projekt 2. napján mutat be tanárának, tanárainak. Ebben a ppt-ben bemutatja, hogy
milyen részfeladatokat oldott meg a tanév során, illetve benyomásait írja le a feladatokkal
kapcsolatban, ún. önreflexiót ír.
A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy egyedül végezzék a munkát, de oktatóiktól a munka
során segítséget kaphatnak. Az egyes részfeladatokat, projektfeladatot egy elektronikus
rendszerben class-roomba töltik fel a diákok, melyek lehetnek majd a portfolió részei.
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Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól, melyek külön-külön tantárgyanként
bekerülnek osztályzatként a tanuló érdemjegyei közé a KRÉTÁ-ba. projektfeladat néven.
Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre. Az értékelést minden esetben az egyes
feladatért felelős szakoktató végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység
megnevezése

A feladatért felelős
értékelő tanár

Üzleti terv készítése – Fáy Tünde
vállalkozások
működtetése
Statisztika készítése – Fáy Tünde
vállalkozások
működtetése
Üzleti levél készítése,
formába öntése –
Digitális alkalmazások Sövegné Bóka Erika
PPT készítése a
Bagi István György
szakmai kirándulásról Fáy Tünde
– gazdasági Ismeretek
A személyes ppt
Fáy Tünde
bemutatása – Digitális Sövegné B. Erika
alkalmazások
Összesen adható pontszám
Osztályzás tantárgyanként:
0 – 49% elégtelen
50 – 59% elégséges
60 – 74% közepes
75 – 89% jó
90% jeles
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Maximálisan
Adott
adható
pontszám/Érdemjegy
pontszám
20

20

20

20

20

100

PROJEKTTERV
KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS és
a KERESKEDELEM
ÁGAZAT
10. évfolyam
Projekt címe: Állam és a pénz
Projekt végterméke: PPT készítése a Parlamentben és a Pénzmúzeumban tett látogatásról az
oktatók által megadott szempontok alapján
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve
Résztvevők: 10. évfolyamos közlekedés és szállítmányozási és kereskedelmi ágazaton
tanulók
A projekt rövid leírása:
A projekt tevékenység során négy szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül
sor. Gazdasági ismeretek, digitális alkalmazások, kommunikáció és vállalkozások működtetése
tantárgyakból.
A projektek kialakítása során, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének
megfelelő részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a
tanórákon valósítanak meg.
A tanulók aktívan alkalmazzák a szakmai és közismereti tantárgyakból tanultakat. A diákok
üzleti tervet készítenek és különböző fogyasztói reklamációkat intéznek, munkaszerződést
kötnek és leltárt készítenek, üzleti grafikonokat elemeznek, gyakorolják az üzleti életben
gyakran előforduló szituációk megoldását szóban és írásban.
A tanév folyamán a diákok 2 projektnapon vesznek részt. Az egyik projektnapon szakmai
kiránduláson, a projekt lezárásaként a 2. projektnapon pedig a tanulók otthoni feladatként
elkészített ppt-jüket mutatják be, hogy milyen feladatokat kellett készíteniük, milyen
benyomások érték őket a feladatok elkészítése során, úgynevezett önreflexiót készítenek. Ezt a
ppt-t minden diák a projekt lezárásaként bemutatja ezen a napon.
A tanév folyamán a szakmai kiránduláson kívül összesen 24 órában foglalkoznak a diákok a
feladatok elkészítésével, az utolsó 6 órában a 2. projektnapon pedig bemutatják az elkészített
ppt-t.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredmény alapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 10. évfolyamon projekt alapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok segítségével a diák önismeretre tesz szert a különböző önismereti tesztek,
intelligencia tesztek segítségével, gyakorlatiasabban, önállóbban gondolkodik, üzleti leveleket
fogalmaz és formába önt, statisztikai számításokat végez, üzleti tervet készít. Élőben láthatják
a törvényalkotás helyszínét és a monetáris rendszer működését.
A tanuló a projekt végtermékeként PPT-t készít a Parlamentben és a Pénzmúzeumban
tett látogatásról megadott szempontok alapján.
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A projekt során a tanulók megismerik egymás munkáját is, fejlődik kommunikációs készségük,
megfigyelési képességük. A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban
tanultakat alkalmazzák, rögzítik, rendszerezik.
A projekt célja:
A projekt célja a gazdasági ismeretek, kommunikáció és a vállalkozások működtetése, pénzügyi
és vállalkozói ismeretek és a digitális alkalmazások, illetve a közismereti tantárgyak során
tanultak gyakorlati alkalmazása, a tanulók önismeretének kialakítása és addig tanultak
elmélyítése gyakorlati feladatok útján. Cél továbbá a tanulók munkájának értékelése.
KAPCSOLÓDÁS SZAKMAI ÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAKHOZ
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A
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Matem.

x
x

x

x

x

7.

A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA

A PROJEKT 1. NAPJA:
SZAKMAI KIRÁNDULÁS A PARLAMENTBE ÉS A PÉNZMÚZEUMBA
/szervezése és időpont egyeztetése folyamatban/
RÉSZFELADATOK A PROJEKTHEZ /összesen: 24 óra, beépítve a tanórákba/
Tantárgy
Tevékenység,
Részfeladatok
Feladat leírása
Óraszám
megnevezése
helyszín

Vállalkozások
működtetése

Statisztika,
üzleti terv
készítése

Gazdasági
ismeretek

PPT készítése a
szakmai
kirándulásról

Digitális
alkalmazások

Kommunikáció

Üzleti levelek
készítése

Tesztek
kitöltése

Statisztikát és üzleti
tervet készít a tanuló az
oktató által megadott
szempontok alapján
A szakmai kirándulásról
megadott szempontok
alapján ppt készítése
Ajánlatkérő és
megrendelő levél
készítése, fogalmazása,
formába öntése megadott
szempontok alapján a
hivatalos levél
szabályainak
megfelelően
Pályaorientációs, IQ
tesztek, érzelmi IQ
tesztek, önismereti
tesztek kitöltése és
értékelése
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8

egyéni
tanterem

4

egyéni
számítógépes
terem

6

egyéni
számítógépes
terem

6

egyéni
számítógépes
terem

A PROJEKT 2. NAPJA 2023. június 6. /6 óra/
A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT PPT BEMUTATÁSA
Tevékenység
megnevezése
Az elkészített
ppt bemutatása

A tevékenység részletezése
Személyes ppt készítése, melynek
kötelező tartalma a következő:
 Bemutatkozás
 Az elkészített feladatok
felsorolása:
ppt készítése, statisztika, üzleti terv
készítése, üzleti levél fogalmazása,
tesztek kitöltése
 Nehézségek a feladatok elkészítése
közben
 Benyomások, reflexiók az egyes
feladatoknál
 Érdekességek az egyes feladatoknál

A
munka
jellege
egyéni

A tevékenység
helyszíne
számítógépes
szaktanterem

Formai követelmények:
A ppt Times New Román 12-es
betűmérettel készüljön.
Címdia:
Iskola neve
Tanuló neve, osztálya
Projekt címe szerepeljen
Az év folyamán már előkészített,
részben elkészült munkák
összegyűjtése, elektronikus tárolása
egy helyen.
A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák, az egyes
szakmai órákon részfeladatokat oldanak meg projektóra keretében, melynek rögzítése bekerül
a KRÉTÁ-ba /projektóra – projektfeladat megoldása, projekt megnevezése/.
A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy egyedül végezzék a munkát, de oktatóiktól a munka
során segítséget kaphatnak. Az egyes részfeladatokat, projektfeladatot egy elektronikus
rendszerben class-roomba töltik fel a diákok, melyek lehetnek majd a portfolió részei.
Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól, melyek külön-külön tantárgyanként
bekerülnek osztályzatként a tanuló érdemjegyei közé a KRÉTÁ-ba. projektfeladat néven.
Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre. Az értékelést minden esetben az egyes
feladatért felelős szakoktató végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység
megnevezése
Üzleti terv készítése –
vállalkozások
működtetése
Statisztika készítése –
vállalkozások
működtetése
Üzleti levél készítése,
formába öntése
PPT készítése a szakmai
kirándulásról –
gazdasági ismeretek
Intelligencia és
önismereti tesztek
kitöltése kommunikáció
A személyes ppt
bemutatása kommunikáció

A feladatért felelős
értékelő tanár

Maximálisan
Adott
adható
pontszám/Érdemj.
pontszám
20

Fáy Tünde – Bagi István
Fáy Tünde – Bagi István

20

20
Zörgő Alexandra
Bagi István György
Fáy Tünde

10

Bagi István György
Zörgő Alexandra

10

Bagi István
Fay Tünde
Zörgő Alexandra

20

Osztályzás tantárgyanként:
0 - 49% elégtelen
50 – 59% elégséges
60 – 74% közepes
75 – 89% jó
90% - jeles
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PROJEKTTERV
KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
ÁGAZAT
11. évfolyam
Projekt címe: Egy választott raktár jellemzése a tanultak szerint /Raktározáshoz//
Egy választott közlekedési ágazat hatása a környezetre /Közlekedéshez/
Projekt végterméke: PPT készítése az oktató által megadott szempontok alapján
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve
Résztvevők: 11. évfolyamos közlekedés és szállítmányozás ágazatos tanulók
A projekt rövid leírása:
A projekt tevékenység során öt szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül
sor.
Közlekedési alapok, közlekedés technikája és üzemvitele, külkereskedelmi és vámismeretek,
raktári alapok, raktári tárolás és anyagmozgatás.
A projektek kialakítása során, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének
megfelelő részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a
tanórákon valósítanak meg.
A tanulók aktívan alkalmazzák a szakmai és közismereti tantárgyakból tanultakat.
A tanév folyamán a diákok 2 projektnapon vesznek részt. Az egyik projektnapon szakmai
kiránduláson, a projekt lezárásaként a 2. projektnapon pedig a tanulók otthoni feladatként
elkészített ppt-jüket mutatják be, hogy milyen feladatokat kellett készíteniük, milyen
benyomások érték őket a feladatok elkészítése során, úgynevezett önreflexiót készítenek. Ezt a
ppt-t minden diák a projekt lezárásaként bemutatja ezen a napon.
A tanév folyamán a szakmai kiránduláson kívül összesen 24 órában foglalkoznak a diákok a
feladatok elkészítésével, az utolsó 6 órában a 2. projektnapon pedig bemutatják az elkészített
ppt-t.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredmény alapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 11. évfolyamon projekt alapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok segítségével a diák önismeretre tesz szert a különböző feladatok
megvalósítása közben. Megismerkedik a közlekedési alapokkal, raktározási és anyagmozgatási
ismereteket alkalmazza a gyakorlatban.
A tanuló a projekt végtermékeként PPT-t készít az oktató által megadott szempontok
alapján.
A projekt során a tanulók megismerik egymás munkáját is, fejlődik kommunikációs készségük,
megfigyelési képességük. A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban
tanultakat alkalmazzák, rögzítik, rendszerezik.
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A projekt célja:
A projekt célja a Közlekedési alapok, Közlekedés technikája és üzemvitele, Külkereskedelmi
és vámismeretek, Raktári alapok, Raktári tárolás és anyagmozgatás, illetve a közismereti
tantárgyak során tanultak gyakorlati alkalmazása, a tanulók önismeretének kialakítása és addig
tanultak elmélyítése gyakorlati feladatok útján. Cél továbbá a tanulók munkájának értékelése.
KAPCSOLÓDÁS SZAKMAI ÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAKHOZ
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8.

A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA

A PROJEKT 1. NAPJA:
SZAKMAI KIRÁNDULÁS A KOMÁROMI ELEKTROMOS BUSZGYÁRBA
VAGY TRANSPED – TATABÁNYÁRA /szervezése és időpont egyeztetése
folyamatban/
RÉSZFELADATOK A PROJEKTHEZ /összesen: 24 óra, beépítve a tanórákba/
Tantárgy
Tevékenység,
Részfeladatok
Feladat leírása
Óraszám
megnevezése
helyszín
Egy választott
közlekedési ágazat
hatása a környezetre.
Közlekedéshez
egyéni
kapcsolódó
16
számítógépes
PPT készítése
tantárgyak
tanterem
megadott
szempontok alapján
Egy választott raktár
jellemzése a tanultak
szerint.
egyéni
Raktározáshoz
8
számítógépes
kapcsolódó
PPT készítése
terem
tantárgyak
megadott
szempontok alapján.
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A PROJEKT 2. NAPJA 2023. június 7. /6 óra/
A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT PPT BEMUTATÁSA
Tevékenység
megnevezése
Az elkészített
ppt bemutatása

A tevékenység részletezése
Személyes ppt készítése, melynek
kötelező tartalma a következő:
 Bemutatkozás
 Az elkészített feladatok
felsorolása:
Egy választott raktár jellemzése a
tanultak szerint
Egy választott közlekedési ágazat
hatása a környezetre.
 Nehézségek a feladatok elkészítése
közben
 Benyomások, reflexiók az egyes
feladatoknál
 Érdekességek az egyes feladatoknál

A
munka
jellege
egyéni

A tevékenység
helyszíne
számítógépes
szaktanterem

Formai követelmények:
A ppt Times New Román 12-es
betűmérettel készüljön.
Címdia:
Iskola neve
Tanuló neve, osztálya
Projekt címe szerepeljen
Az év folyamán már előkészített,
részben elkészült munkák
összegyűjtése, elektronikus tárolása
egy helyen.
A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák, az egyes
szakmai órákon részfeladatokat oldanak meg projektóra keretében, melynek rögzítése bekerül
a KRÉTÁ-ba /projektóra – projektfeladat megoldása, projekt megnevezése/.
A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy egyedül végezzék a munkát, de oktatóiktól a munka
során segítséget kaphatnak. Az egyes részfeladatokat, projektfeladatot egy elektronikus
rendszerben class-roomba töltik fel a diákok, melyek lehetnek majd a portfolió részei.
Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól, melyek külön-külön tantárgyanként
bekerülnek osztályzatként a tanuló érdemjegyei közé a KRÉTÁ-ba. projektfeladat néven.
Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre. Az értékelést minden esetben az egyes
feladatért felelős szakoktató végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység megnevezése

Egy választott raktár jellemzése.
PPT készítése megadott
szempontok alapján –
raktározáshoz kapcsolódó
tantárgyak
Egy választott közlekedési
ágazat hatása a környezetre. PPT
készítése megadott szempontok
alapján – közlekedéshez
kapcsolódó tantárgyak
A személyes ppt bemutatása

A feladatért
felelős
értékelő
tanár

Maximálisan
adható
pontszám
35

Bagi István

35
Fáy Tünde

Bagi István
Fay Tünde

Osztályzás tantárgyanként:
0 - 49% elégtelen
50 - 59% elégséges
60 - 74% közepes
75 - 89% jó
90% jeles
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30

Adott
pontszám/Érdemj.

PROJEKTTERV
Sport
ÁGAZAT
Sportedző (sportág megjelölésével) – sportszervező szak
11. évfolyam
Projekt címe: Kultsár heti sportversenyek szervezése
Projekt produktuma: Kultsár heti sportversenyek (kézilabda, floorball, mezei futás
kategóriában)
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve.
Résztvevők: 11. évfolyamos sport ágazatos tanulók
Projekt célja: Az iskola fenállásának 70. évfordulóját megünneplendő versenyek szervezése,
ezzel is lehetőséget biztosítva a verseny- és tömegsportoló tanulóknak az intézményen belül,
szakképzési centrumon belül.
A projekt rövid leírása:
A projekttevékenység során nyolc szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül
sor:
r) Terhelésélettan
s) Edzéselmélet II.
t) Edzésprogramok II.
u) Gimnasztika II.
v) Sportszervezési ismeretek
w) Sportági alapok
A projektek kialakítása, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének megfelelő
részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a tanórákon
valósítanak meg.
A tanév folyamán a diákok 2 projektnapon vesznek részt. Mindkét projektnapon sporteseményt
valósítanak meg szakmai gyakorlatuk során.
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A tanév folyamán összesen 18 órában foglalkoznak a diákok a programok előkészítésével,
egyeztetésével és hirdetésével, valamint kétszer 6 órában pedig az eseményeken fognak
tevékenykedni, mint szervezők, versenybírók, játékvezetők.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredményalapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 11. évfolyamon a projektalapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok során a tanulók megtanulják a(z):
-

egyes sportágak területén mozgásformák, gyakorlatsorok alkotását, egyes testi képességek
fejlesztését

-

elemezni, értékelni és alkalmazni az edzéstervek gyakorlati megvalósításából adódó
változást a csapat és egyén vonatkozásában

-

pontosan és közérthetően alkalmazni az általános és a speciális szaknyelvet, általános és
speciális rajzírást

-

elemezni a mozgásokat

-

elemezni a mért élettani adatokat a versenyekre, eseményekre történő felkészülés során

-

hogyan kell rendezvényszervezésben, lebonyolításban részt venni, megkülönböztetni az
egyes sportesemények típusait

-

a sportesemények szervezésének és lebonyolításának dokumentációját

Ennek keretében többek között:
-

Sporteseményeket elemeznek, rendezési-szervezési és sportolóra kifejtett élettani, fejlődési
szempontból is

-

Versenykiírásokat, eseménykiírásokat tanulmányoznak, elemeznek

-

Eseménytervet, pénzügyi tervet készítenek a rendezvényre vonatkozóan

-

Plakátot készítenek az eseményre

-

Felveszik és tartják a kapcsolatot a résztvevő intézményekkel, folyamatosan tájékoztatják
őket a szervezés őket érintő változásairól

-

Felveszik és tartják a kapcsolatot az esemény helyszínéül szolgáló intézményekkel

-

Részt vesznek az eseményeken történő szervező munkában, mint játékvezető, versenybíró,
kiszolgáló személyzet (irányító, információt adó személy)

-

A projekt zárásaként sporteseményt valósítanak meg, bonyolítanak le.
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A projekt során a tanulók megismerik egymás munkáját is, fejlődik kommunikációs és
kooperatív készségük. A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat
alkalmazzák, rögzítik, rendszerezik.

Feladat/
Terhelésélett
an
tevékenység
Sportesemény
X
elemzése
élettani,
fejlődési
szempontból
Sportesemény
elemzése
rendezési
szempontból
Versenykiírás
elemzése
Eseményterv,
pénzügyi terv
készítése
Plakát
készítés

Kapcsolattart
ás a
résztvevőkkel
,a
helyszínekkel
Gyakorlati
szervező
munka

Edzéselmél
et II.

Edzésgyakorl
at II.

X

X

Gimnaszti
ka II.

Sportszervez
ési ismeretek

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sportá
gi
alapok

X

9.

-

A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA

Sporteseményeket elemeznek, rendezési-szervezési és sportolóra kifejtett élettani, fejlődési
szempontból is
Érintett tantárgy: Terhelésélettan, Edzéselmélet II., Gimnasztika II., Sportági alapok
Óraszám: 4 óra

-

Versenykiírásokat, eseménykiírásokat tanulmányoznak, elemeznek
Érintett tantárgy: Sportszervezési ismeretek, Edzéselmélet II., Gimnasztika II., Sportági
alapok
Óraszám: 2 óra

-

Eseménytervet, pénzügyi tervet készítenek a rendezvényre vonatkozóan
Érintett tantárgy: Sportszervezési ismeretek, Sportági alapok
Óraszám: 2 óra

-

Plakátot készítenek az eseményre
Érintett tantárgy: Sportszervezési ismeretek, Sportági alapok
Óraszám: 2 óra

-

Felveszik és tartják a kapcsolatot a résztvevő intézményekkel, folyamatosan tájékoztatják
őket a szervezés őket érintő változásairól
Érintett tantárgy: Edzéselmélet II., Sportszervezési ismeretek, Sportági alapok
Óraszám: 4 óra

-

Felveszik és tartják a kapcsolatot az esemény helyszínéül szolgáló intézményekkel
Érintett tantárgy: Edzéselmélet II., Sportszervezési ismeretek, Sportági alapok
Óraszám: 4 óra

-

Részt vesznek az eseményeken történő szervező munkában, mint játékvezető, versenybíró,
kiszolgáló személyzet (irányító, információt adó személy) + sportesemény
Érintett tantárgy: Edzésgyakorlat II., Sportszervezési ismeretek, Sportági alapok,
Gimnasztika II.
Óraszám: 12 óra
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A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák,
rendszerezik és végül az előre meghatározott leírás szerint a projektmunka értékelésére kerül
sor. Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól. Osztályzatként megjelenik a
tanuló érdemjegyei között. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy egyedül végezzék a
munkát, de oktatóiktól a munka során segítséget kaphat. Az egyes részfeladatokat,
projektfeladatot egy elektronikus rendszerbe classroomba töltik fel a diákok.
Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre és a végső értékelés a részpontszámok
összegzésével jön ki. Az értékelést minden esetben az egyes feladatért felelős szaktanár végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység
megnevezése
Sportesemény
elemzés

A feladatért felelős értékelő tanár

Maximálisan
adható
pontszám

Dr. Ágh Eleonóra
Csonka Tamás
Kuzma Norbert

10

Versenykiírás,
eseménykiírás
Csonka Tamás
elemzés
Kuzma Norbert
Eseményterv,
Csonka Tamás
pénzügyi terv
készítés
Plakát készítés Csonka Tamás
Kapcsolattartás Csonka Tamás
a
Kuzma Norbert
résztvevőkkel,
helyszínekkel
Sportesemény
Dr. Ágh Eleonóra
megszervezése Csonka Tamás
és
Kuzma Norbert
lebonyolítása
Összesen adható pontszám
Ponthatárok:
0-49= elégtelen
50-59= elégséges
60-74= közepes
75-89= jó
90-100= jeles

10

Adott
pontszám

20

10
10

40

100
A projekt feladatokra adott
osztályzat:
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PROJEKTTERV
SZOCIÁLIS
ÁGAZAT
Kisgyermekgondozó-nevelő szakmacsoport
11. évfolyam
Projekt címe: Kora gyermekkori mentális és testi egészség
Projekt produktuma: Lelki és testi egészségnap a bölcsődében
Projekt végrehajtásának időpontja: 2022/2023-as tanév, a tanév szakmai óráiba,
tananyagaiba beillesztve.
Résztvevők: 11. évfolyamos szociális ágazatos tanulók
Projekt célja: kisgyermekkori növekedés, emocionális fejlődés komplex megismerése, ennek
alapján a lelki egészség támogatása gyermek-szülő részére.
A projekt rövid leírása:
A projekttevékenység során nyolc szakmai tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására kerül
sor:
x) Otthont nyújtó ellátások
y) A segítő hivatás, segítő kapcsolatok a nevelőmunkában
z) Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése
aa) A kisgyermek táplálása
bb) Beteg gyermek ápolása a bölcsődében
cc) Pszichológiai és pedagógiai ismeretek
dd) Családi mentálhigiéné
ee) Családközpontú nevelés a bölcsődében
A projektek kialakítása, elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének megfelelő
részfeladatokat kap a szakmai tantárgyakból, amit a diákok az intézményen belül a tanórákon
valósítanak meg.
A tanév folyamán a diákok 2 projektnapon vesznek részt. Az egyik projektnapon szakmai
kiránduláson, a projekt lezárásaként a 2. projektnapon pedig a tanulók egy szakmai napot
valósítanak meg szakmai gyakorlatuk során a bölcsődében (Lelki és testi egészségnap).
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A tanév folyamán a szakmai kiránduláson kívül összesen 30 órában foglalkoznak a diákok a
feladatok elkészítésével, a második projektnapon pedig megvalósítják a tanév során
folyamatosan, szaktanári segítséggel elkészített, kidolgozott projektnapjukat.
Az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás során is a tanulási eredményalapú személet
megvalósítására törekszünk. Ennek keretében a 11. évfolyamon a projektalapú oktatással
támogatjuk a helyi tanterv megvalósítását. A projekt keretében lefedjük a Programtanterv
bizonyos területeit, illetve a Képzési Kimeneti Követelményekben megfogalmazott szakmai
kompetenciákat.
A projektfeladatok során a tanulók megtanulják a(z):
-

krízishelyzetek és mentális nehézségek mihamarabbi felismerését,

-

a gyermekbántalmazás korai és speciális tüneteit,

-

helyes és követendő gyermektáplálás sajátosságait,

-

gyermekkori mentális zavarok típusait, különösképpen az ADHD-t,

-

fejlődési rendellenességek formáit és eredetét, különösen a Down-szindrómát.

Ennek keretében többek között:
-

„Boldogság-térképet” készítenek a mindennapok során a gyermeket nevelő családokat
körülvevő stresszorok kivédéséhez.

-

A gyermeküket egyedül nevelő szülők számára ún. támogató programot dolgoznak ki
(szóróanyagok, modellelemek formájában).

-

Edukációs rövidfilmeket készítenek a mentális egészség és prevenció témakörében.

-

Gyermekvédelmi útmutatót dolgoznak fel.

-

Hospitálnak a budapesti székhelyű Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központjában.

-

Interjút hallhatnak egy szakellátásban dolgozó gyermekvédelmi szakember előadásában a
gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek lelki és érzelmi sajátosságairól, melyről
beadandó dolgozatot (reflexiót) kell írniuk.

-

A projekt zárásaként Lelki és testi egészségnapot valósítanak meg szakmai gyakorlati
intézményükben.

A projekt során a tanulók megismerik egymás munkáját is, fejlődik kommunikációs és
kooperatív készségük. Célunk ezen túl az érzékenyítés és a figyelemfelhívás az október 10-ei
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világnapra (mentális egészség világnapja). A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek,
a korábban tanultakat alkalmazzák, rögzítik, rendszerezik.

Feladat/
tevékenysé
g

„Boldogságtérkép”
készítése.
Edukációs
rövidfilm
készítése.
Gyermekvé
delmi
útmutató
feldolgozása
.
Szóróanyag/
módell
készítése
egyedülálló
szülőknek.
Lelki
egészségnap
megszervez
ése és
lebonyolítás
a
Reflexió
készítése
gyermekvéd
elmi
előadáson
hallottakról.

Otth
ont
nyújt
ó
ellátá
sok

A segítő
hivatás,
segítő
kapcs. a
nevelőmun
kában

x

x

x

Az
egészség
es
csecsem
ő és
kisgyer
mek
fejlődése

Pszichol
ógiai,
ped.
ismerete
k

Családi
mentálhi
giéné

Családköz
pontú
nevelés a
bölcsődéb
en

A
kisgyer
mek
táplálá
sa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beteg
gyerme
k
ápolása
a
bölcsőd
ében

x

x

x
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x

x

10.
Tantárgy
megnevezése

Otthont nyújtó
ellátások

A segítő hivatás,
segítő kapcsolatok a
nevelőmunkában
Az egészséges
csecsemő és
kisgyermek fejlődése

A PROJEKT IDŐBELI LEFOLYTATÁSA
Részfeladatok

Gyermekvédelmi
útmutató feldolgozása.

Tevékenység, helyszín

3

páros munka
számítógépes
tanterem/udvar/külső
helyszín

Edukációs rövidfilm
készítése.
2

„Boldogság-térkép”
készítése.

A kisgyermek
táplálása
Beteg gyermek
ápolása a bölcsődében
Pszichológiai,
pedagógiai ismeretek

Lelki egészségnap
megszervezése,
előkészítése, kidolgozása.

Családi mentálhigiéné

Lelki egészségnap
megszervezése,
előkészítése, kidolgozása.

Családközpontú
nevelés a bölcsődében

Óraszám

6

páros munka
számítógépes terem

4
3

csoportos munka

4

tanterem

4

csoportos munka
tanterem

Szóróanyag/modell
készítése gyermekét
egyedül nevelő szülőnek.

3

páros munka
tanterem/számítógépes
tanterem

Reflexió készítése.

1

egyéni munka
otthoni munka

A projekt munka értékelése és mérése:
A projekt során a tanulók új ismereteket szereznek, a korábban tanultakat alkalmazzák,
rendszerezik és végül az előre meghatározott leírás szerint a projektmunka értékelésére kerül
sor. Az egyes részfeladatokra érdemjegyet kapnak oktatóiktól. Osztályzatként megjelenik a
tanuló érdemjegyei között. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy egyedül végezzék a
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munkát, de oktatóiktól a munka során segítséget kaphat. Az egyes részfeladatokat,
projektfeladatot egy elektronikus rendszerben class-roomba töltik fel a diákok.
Az egyes diákok munkája a mellékelt projektértékelő lap segítségével kerül osztályozásra. Az
egyes feladatok egyenként kerülnek értékelésre és a végső értékelés a részpontszámok
összegzésével jön ki. Az értékelést minden esetben az egyes feladatért felelős szaktanár végzi.
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Egyéni projekt tevékenység értékelő lap
A projektben résztvevő tanuló neve:

Tevékenység
megnevezése
„Boldogságtérkép” készítése.
Edukációs
rövidfilm
készítése.
Gyermekvédelmi
útmutató
feldolgozása.
Szóróanyag/módell
készítése
egyedülálló
szülőknek.
Reflexió.
Lelki egészségnap
megszervezése és
lebonyolítása

A feladatért felelős értékelő tanár

Toma Gerda

Maximálisan
adható
pontszám

Adott
pontszám

10
20

Toma Gerda
Pintérné Dián Zsuzsanna
Dr. Ágh Eleonóra
Pintérné Dián Zsuzsanna

10

Sulics Ágoston Józsefné

10

Toma Gerda
Dr. Ágh Eleonóra
Toma Gerda
Farkas Tünde

10
40

Összesen adható pontszám
Ponthatárok:
0-49= elégtelen
50-59= elégséges
60-74= közepes
75-89= jó
90-100= jeles

100
A projekt feladatokra adott
osztályzat:
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6.sz. melléklet

Tatabányai Szakképzési Centrum
Kultsár István Technikum és Szakgimnázium
minőségirányítási csoportjának munkaterve a
2022/2023. tanévre

Készítette:
_____________________________
Sipos Sándorné
igazgató
Jóváhagyta:
_____________________________
Név
Centrum MIR vezető
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1. BEVEZETŐ
2. A MIIR FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYI
HÁTTÉR BEMUTATÁSA:
„A szakképző intézmény a tevékenységét minőségirányítási rendszer alapján végzi.” (Szkr.
19.§ (3)
A Szabályzat hatálya kiterjed az Intézmény minőségirányítási folyamataira.
A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) meghatározta a szakképző
intézményekre vonatkozó minőségirányítási rendszer (MIR) kereteit.

3. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORT MŰKÖDTETÉSÉNEK
FELTÉTELEI
(A
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
KÉZIKÖNYV
ALAPJÁN)
A minőségirányítási rendszer kialakításában, majd feladatainak működtetésében az
intézményi minőség irányítási csoport (MICS) működik közre.
A minőségirányítási csoport létszáma intézményenként három fő: egy fő vezető és két fő tag.
A minőségirányítási csoport vezetőjére és tagjaira az igazgató tesz javaslatot, a feladatokkal a
főigazgató bízza meg. A minőségirányítási csoport tagjai megbízási szerződés keretében
látják el a kijelölt feladatokat.
A MICS az intézményben a minőségirányítással kapcsolatos feladatokat koordinálja, a
feladatokban való részvétel azonban minden munkatárs (oktató, technikai dolgozó) feladata.
A munkatársak minőségirányítási feladatai
A minőségirányítási csoport vezetőjének feladatai
 A Centrum vezetése és az igazgató iránymutatása szerint a minőségirányítási
rendszer kiépítésének koordinálása, működtetése;
 A MIR kiépítésének megvalósítása érdekében munkaterv készítése, a feladatok
ütemezése, javaslat készítése a feladatok intézményi munkatervbe illesztésére;
 Az igazgató rendszeres tájékoztatása az elvárt feladatok megvalósításával
kapcsolatban;
 Az oktatói testület rendszeres tájékoztatása az elvárt és elvégzett feladatokkal
kapcsolatban;
 a MICS tevékenységének koordinálása;
 A munkatársak felkészítése a MIR kiépítéséhez és működtetéséhez szükséges
feladatok elvégzésére;
 Közreműködés az intézményi Önértékelési kézikönyv elkészítésében,
felülvizsgálatában, aktualizálásában, szükségszerű módosításában;
 A folyamatszabályozás eljárásrendjének, ütemtervének elkészítése; A folyamatok
azonosításának és szabályozásának koordinálása;
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Az intézményi és intézményvezetői önértékelés folyamatának szabályozása, az
önértékelés eljárásrendjének elkészítése, a feladatok ütemezése, az önértékelések
megvalósításának koordinálása;
A partneri igény- és elégedettségmérés folyamatának szabályozása, a feladatok
ütemezése; a partneri igény- és elégedettségmérés megvalósításának koordinálása;
Közreműködés az intézményi indikátorok gyűjtésének ütemezésében,
eljárásrendjének kialakításában, az indikátorok gyűjtésében;
Közreműködés az oktatói és intézményvezetői értékelési rendszer
szempontrendszerének kialakításában;

A minőségirányítási csoport tagjainak feladatai
 A MICS vezető iránymutatása szerint a minőségirányítási rendszer kiépítésében és
működtetésében való részvétel;
 Közreműködés
o az intézményi Önértékelési kézikönyv elkészítésében, felülvizsgálatában,
aktualizálásában, szükségszerű módosításában;
o a kötelező és választható folyamatok azonosításában és szabályozásában;
o a folyamatszabályozás eljárásrendjének, ütemtervének elkészítésében;
o az intézményi és intézményvezetői önértékelés folyamatának
szabályozásában, az önértékelés eljárásrendjének elkészítésében, az
önértékelések megvalósításában;
o a partneri igény- és elégedettségmérés folyamatának szabályozásában, a
feladatok ütemezésében, a mérések megvalósításában;
o az intézményi indikátorok gyűjtésének ütemezésében, eljárásrendjének
kialakításában, az indikátorok gyűjtésében.
A MICS tagjai:
 Fáy Tünde, a MICS vezetője
 Sipos Sándorné, igazgató
 Marton Anikó, igazgatóhelyettes
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4. FELADATOK/TEVÉKENYSÉGEK
BONTÁSBAN

FELSOROLÁSA

HAVI

2022. szeptember
Tevékenység
megnevezése
Egyeztető
megbeszélés
a
Centrum és a MICS
vezetők
között
folyamatok
bevezetéséről, célok
lebontásának
módszertanáról
és
dokumentumairól.
Éves
munkaterv
elkészítése
és
beküldése a Centrum
vezetése számára.

Kezdés
ideje
2022.
augusztus
22.

Felelős

Határidő

Megjegyzés

MICS
vezető

2022.
szeptember
7.

A
célok
eléréshez
feladatok,
tevékenységek
tervezése

2022.
szeptember
03.

Igazgató

2022.
szeptember
15.

Célok
lebontásából
származó
feladatok,
MIR feladatok
beépítése
a
munkatervbe

Stratégiai célok és
minőségcélok
felelőseinek
kijelölése.
Célok
feladatok
formájában
történő
lebontása és beépítése
az éves munkatervbe.
Cél-folyamat mátrix
készítése az éves
munkatervi
feladatlistához.
Adatbázis kialakítása
az
oktatói
értékeléshez
a
KRÉTA-ból származó
adatok gyűjtésére és
az
egyébként
gyűjtendő adatokra

2022.
augusztus
22.

Igazgató

2022.
szeptember
23.

2022.
augusztus
22.

MICS
vezető

2022.
szeptember
23.

Célok
elérésének
tervezése, sablon
a tervezéshez

kréta
2022.
koordinátor, október 30.
igazgató

A KRÉTA-ból
kinyerhető
adatok
és
gyűjtendő
adatok

2022.
szeptember
.3
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2022. október
Tevékenység
megnevezése
Intézményi
önértékeléshez
adatbázis kialakítása,
a
feltöltés
szabályainak
meghatározása,
adatokkal
feltöltés
megvalósítása,
KRÉTA
folyamat
szerinti adatfelvitel
ellenőrzése

Kezdés
ideje
2022.
október 30.

Felelős

Határidő

Megjegyzés

MICS
vezető

Félévente
ütemezetten

Az intézményi
önértékeléshez
szükséges
adatok
gyűjtéséhez,
tárolásához
adatbázis
kialakítása, ami
egyben
a
féléves,
éves
beszámolókat is
szolgálja.

Kezdés
ideje
2022.
augusztus
22.

Felelős

Határidő

Megjegyzés

Igazgató

2022.
november
15.

Oktatói
értékelés 2022.
módszertanáról
az augusztus
oktatói
testület 22.
tájékoztatása,
gyűjtendő adatok és
eljárásrend
bemutatása.

Igazgató

Oktatói
értekezlet

Intézményvezetői
2022.
értékelés előkészítése, augusztus
partneri
mérések 22.
tervezése, ütemterv.

MICS
vezető

Egységes
értelmezés,
a
pontozás
objektív
mutatóinak,
adatainak
meghatározása,
intézményi
eljárásrend
meghatározása
Módszertani
leírás
közzététele,
Centrummal
egyeztetett
szempontsor,
pontozás,
súlyozás
Éves
munkatervbe
betervezés
MICS a partneri
méréseket
tervezi
és
bonyolítja le

2022. november
Tevékenység
megnevezése
Oktatói
értékelés
szempontrendszerének
és
pontozásának,
súlyozásának
egyeztetése, Centrum
elvárások
és
intézményi feladatok
meghatározása
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2022.
november 30

Adatbázis kialakítása
az oktatói értékeléshez
a
KRÉTA-ból
származó
adatok
gyűjtésére
és
az
egyébként gyűjtendő
adatokra
Partneri
mérés
előkészítése, (mérési
rendszer kialakítása)
online
kérdőíves
felület
kialakítása
intézményekként az
oktatói és intézmény
vezetői értékeléshez

2022.
szeptember
03

kréta
2022.
koordinátor, október 30.
igazgató

2022.
október 30.

MICS
vezető

2022.
november
30.

Intézményi
2022.
önértékeléshez
október 30.
adatbázis kialakítása, a
feltöltés szabályainak
meghatározása,
adatokkal
feltöltés
megvalósítása,
KRÉTA
folyamat
szerinti
adatfelvitel
ellenőrzése

MICS
vezető

Fél évente
ütemezetten

Felelős

Határidő

Igazgató

2023.
március 30.

Felelős

Határidő

Igazgató

2023.
március 30.

2022.december
Tevékenység
Kezdés
megnevezése
ideje
Oktatói értékelés a 2022.
megadott
november
szempontrendszer
15.
alapján
2023. január
Tevékenység
Kezdés
megnevezése
ideje
Oktatói értékelés a 2022.
megadott
november
szempontrendszer
15.
alapján
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A KRÉTA-ból
kinyerhető
adatok
és
gyűjtendő
adatok
Diák kérdőívek
előkészítése,
Oktatói
kérdőívek
előkészítése
Centrum
összesítő felület
vagy Excel tábla
kialakítása
Az intézményi
önértékeléshez
szükséges
adatok
gyűjtéséhez,
tárolásához
adatbázis
kialakítása, ami
egyben
a
féléves,
éves
beszámolókat is
szolgálja.
Megjegyzés

Megjegyzés

2023. február
Tevékenység
Kezdés
megnevezése
ideje
Oktatói értékelés a 2022.
megadott
november
szempontrendszer
15.
alapján
2023. március
Tevékenység
Kezdés
megnevezése
ideje
Oktatói értékelés a 2022.
megadott
november
szempontrendszer
15.
alapján
2023. április
Tevékenység
Kezdés ideje
megnevezése
Oktatói értékelés a 2022.
megadott
november 15.
szempontrendszer
alapján

Felelős

Határidő

Igazgató

2023.
március 30.

Felelős

Határidő

Igazgató

2023.
március 30.

Felelős
Igazgató

Határidő

Megjegyzés

Megjegyzés

Megjegyzés

2023.
március 30.

2023. május
Tevékenység
megnevezése
Folyamatok
felülvizsgálata,
véglegesítése
MIR Kézikönyvek
felülvizsgálata,
módosítása

Kezdés
ideje
2023.
május 30.

Felelős

Határidő

MICS
vezető

2023.
június 30.

Kezdés
ideje
2023.
június 15.

Felelős

Határidő

Igazgató

2023.
június 30.

Megjegyzés

2023. június
Tevékenység
megnevezése
Éves
beszámoló
készítése,
beküldése
a
Centrumnak
Célok teljesülése
Indikátorok
teljesülése
MICS beszámoló
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Megjegyzés

5.

Sorszá
m
1

2

3

4

5

6

FELADATOK/TEVÉKENYSÉGEK FELSOROLÁSA HAVI
BONTÁSBAN (TÁBLÁZAT) - KIADOTT FŐIGAZGATÓI
UTASÍTÁS ALAPJÁN
Feladat
Intézményben 2022ben
bevezetendő
folyamatok MICS és
a
folyamatgazda
általi megbeszélése,
bevezetés tervezése
MIR
Kézikönyv
elérhetővé tétele az
oktatók
és
munkatársak
számára,
tájékoztatás
az
elérhetőségről
és
hogy ki melyik
folyamatban érintett.
Egyeztető
megbeszélés
a
Centrum és a MICS
vezetők
között
folyamatok
bevezetéséről, célok
lebontásának
módszertanáról és
dokumentumairól.
Stratégiai célok és
minőségcélok
felelőseinek
kijelölése.
(lenti
táblázat)
Célok
feladatok
formájában történő
lebontása
és
beépítése az éves
munkatervbe. (lenti
célokat kell majd
lebontani)
Cél-folyamat mátrix
készítése az éves
munkatervi
feladatlistához.
Éves munkatervbe
MIR-el kapcsolatos
feladatok

Kezdés
időpont
Folyamato
k
bevezetési
határideje
előtt két
héttel.
2022.
augusztus
22.

Felelős

Határidő

Megjegyzés

MICS
vezető

Folyamat
bevezetésén
ek kezdési
határideje a
Kézikönyv
alapján
2022.
augusztus 29

Folyamatok
lépéseinek,
határidőjének,
felelőseinek.
közreműködőin
ek áttekintése
Tájékoztatás a
célokról,
a
bevezetendő
folyamatokról,
mérésekről

2022.
augusztus
22.

MICS
vezető

2022.
augusztus
22.

Igazgató

2022.
augusztus
22.

MICS
vezető

2022.
augusztus
22.

MICS
vezető

MICS
vezető

2022.
A
célok
augusztus 29 eléréshez
feladatok,
tevékenységek
tervezése

2022.
augusztus 29

2022.
augusztus
29.

2022.
augusztus
29.
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Célok
elérésének
tervezése,
sablon
tervezéshez

a

Sorszá
m

7

Feladat

Kezdés
időpont

összegyűjtése,
munkatervi
megjelenítés
előkészítése.
Oktatói
értékelés 2022.
szempontrendszerén augusztus
ek és pontozásának, 22.
súlyozásának
egyeztetése,
Centrum elvárások
és
intézményi
feladatok
meghatározása

8

Oktatói
értékelés 2022.
módszertanáról az augusztus
oktatói
testület 22.
tájékoztatása,
gyűjtendő adatok és
eljárásrend
bemutatása.

9

Intézményvezetői
2022.
értékelés
augusztus
előkészítése,
22.
partneri
mérések
tervezése, ütemterv.

10

Éves
munkaterv 2022.
elkészítése
és szeptembe
beküldése
a r 03.
Centrum vezetése
számára.

11

Adatbázis
kialakítása
az
oktatói értékeléshez
a
KRÉTA-ból
származó
adatok
gyűjtésére és az
egyébként gyűjtendő
adatokra
Partneri
mérés
előkészítése, (mérési
rendszer kialakítása)
online
kérdőíves
felület kialakítása

12

2022.
szeptembe
r 03.

2022.
október
30.

Felelős

Határidő

Igazgató

2022.
augusztus
29.

MICS
vezető

2022.
november
30.

Megjegyzés

Egységes
értelmezés,
a
pontozás
objektív
mutatóinak,
adatainak
meghatározása,
intézményi
eljárásrend
meghatározása
Igazgató Oktatói
Módszertani
értekezlet
leírás
közzététele,
Centrummal
egyeztetett
szempontsor,
pontozás,
súlyozás
MICS
2022.
Éves
vezető
november 30 munkatervbe
betervezés
MICS a partneri
méréseket
tervezi
és
bonyolítja le
Igazgató 2022.
Célok
szeptember
lebontásából
15.
származó
feladatok,
MIR feladatok
beépítése
a
munkatervbe
kréta
2022.
A KRÉTA-ból
koordináto október 30.
kinyerhető
r,
adatok
és
igazgató
gyűjtendő
adatok

111

Diák kérdőívek
előkészítése,
Oktatói
kérdőívek
előkészítése

Sorszá
m

Kezdés
időpont

Feladat

Felelős

Határidő

intézményekként az
oktatói és intézmény
vezetői értékeléshez
13

14

Intézményi
önértékeléshez
adatbázis
kialakítása,
a
feltöltés
szabályainak
meghatározása,
adatokkal feltöltés
megvalósítása,
KRÉTA folyamat
szerinti adatfelvitel
ellenőrzése
Folyamatok
bevezetése,
alkalmazása,
eltérések feljegyzése
-

2022.
október 30

MICS
vezető

Fél évente
ütemezetten

2022.
szeptembe
r 01

MICS
vezető

2023. június
30

Megjegyzés
Centrum
összesítő felület
vagy Excel tábla
kialakítása
Az intézményi
önértékeléshez
szükséges
adatok
gyűjtéséhez,
tárolásához
adatbázis
kialakítása, ami
egyben
a
féléves,
éves
beszámolókat is
szolgálja.
A folyamatok
bevezetése és
alkalmazása
közben
feljegyzések
készítése
a
módosítási
igényekről

6. STRATÉGIAI CÉLOK / MINŐSÉGCÉLOK
(MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ALAPJÁN)
Stratégiai cél

PR és Marketing
terület:
A szakképzés pozitív
társadalmi
megítélésének növelése
a korszerű oktatási
módszerekkel, a
környezeti és társadalmi
felelősség vállalással.
A közösségi kötelező
50 óra munkában
koncepcionális
elemként jelenik meg a
társadalmi felelősség
vállalás.

Minőségcél

Felelős

minőségcél: A szakképzés Osztályfőnök,
pozitív társadalmi
közösségi munka
megítéléséhez járul hozzá koordinátora
a pozitív pályaorientáció, a
környezetvédelmi
felelősség vállalás – mind
az energia
felhasználásban, mind a
nyersanyagok
beszerzésében, mind a
szelektív
hulladékgyűjtéssel, mind
az oktatásba való tudás és
attitűd beépítésével – a
társadalmi felelősség
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Határidő a
projekt
kidolgozására/
feladatokra
lebontás
határideje
2022.
szeptember 30.

Stratégiai cél

Minőségcél

vállalás a közösségi 50 óra
célirányos szervezésével.
Határidő: 2022/2023-as
tanév
minőségcél: Szelektív
PR és Marketing
hulladékgyűjtés
terület:
Környezetvédelmi
bevezetése 1 éven belül.
felelősségvállalás
Határidő: 2022/2023-a
növelés
tanév vége
Környezetvédelmi
tananyagok beépülnek a
szakmai oktatásba,
szakmai képzésbe, az
oktatók és diákok
szemléletformálása
megtörténik.
Határidő: 2023/2024-as
tanév vége
minőségcél: Az Intézmény
PR és Marketing
követlenül hozzá járul a
terület:
Társadalmi
hátrányos helyzetű rétegek
felelősségvállalás
munkaerő-piaci
növelés
érvényesüléséhez.
A felnőttképzésen részt
vevő hátrányos helyzetűek
aránya eléri 1 éven belül a
30 %-ot.
Hátrányos helyzetűnek
tekintjük: 50-év feletti,
GYES -ről GYED-ről
visszatérők, alacsony
iskolai végzettségűek,
elavult szakmával
rendelkezők, 25-év
alattiak.
Határidő: 2024. augusztus
31.
Minőségcél: A duális
Partnerkapcsolatok
partnerekkel a
működtetése
Cél: Duális partnerekkel kapcsolattartás rendszeres
– a hagyományokra
és tervszerű, kölcsönösen
épülő - új
hasznos a tanulók
kapcsolatrendszer épül
irányítása, a szakmai
ki, a rendszeres
tartalmak egyeztetése és
kapcsolattartás –

Felelős

Határidő a
projekt
kidolgozására/
feladatokra
lebontás
határideje

Tóthné Szabó
Erika, Kuzma
Norbert

2022.
szeptember 30.

igazgató

2022.
szeptember 30.

duális
kapcsolattartó

2022.
szeptember 30.
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Stratégiai cél

Minőségcél

események, találkozók,
egymás segítése,
fejlesztési fórumok megszervezése.

az értékelés
szempontjából.
Partneri elégedettségi
visszajelzések alapján
folyamatosan fejleszti.
S az elégedettségmérés
eredmények javulnak
2023/2024-re
Minőségcél: a szakmai
képzésben részt vevő
szakképzési
munkaszerződést kötő
potenciális tanulók aránya
érje el az 10 %-ot az
elkövetkező 2 évben.
A Centrum és az
Intézmény teljes
humánerőforrás állománya
elkötelezett az új
módszerek bevezetésében,
felkészül annak
alkalmazására, megosztja
tudását és tanul a jó
gyakorlatokból,
pedagógiai módszertani
közösségként működik
intézményi és centrum
szinten 1 éven belül.
A tanárok és diákok
számára is ismert legyen a
versenyeken való
részvételi lehetőség.
Készüljön
versenyrészvételi terv
minden évben, ami az év
közben meghirdetett
versenylehetőségeknek
megfelelően módosulhat.
A lemorzsolódás
csökkentése 3 év alatt 8
%-alá.

Partnerkapcsolatok
működtetése
A duális képzésben
részt vevő
vállalkozások aktív
bekapcsolása a szakmai
képzésbe.
Oktatás/
képzés/nevelés
Cél: Az oktatók
rendszeres felkészítése,
támogatása a korszerű
oktatás szervezési,
tanulásszervezési és
tanulásirányítási
módszerekre a
tapasztalataik
felhasználásával, arra
építve.
Oktatás/
képzés/nevelés
Tanulmányi, sport és
kulturális versenyeken,
eseményeken való
részvétel támogatása,
eredmények elismerése.

Oktatás/
képzés/nevelés
Lemorzsolódás
csökkentése
Oktatás/
képzés/nevelés

Digitálisoktatási tartalmak
bevezetése a napi oktatói
munkába, a tanított

Felelős

Határidő a
projekt
kidolgozására/
feladatokra
lebontás
határideje

igazgató, duális
kapcsolattartó

2022.
szeptember 30.

igazgató

2022.
szeptember 30.

igazgató,
versenyfelelős
oktató

2022.
szeptember 30.

oktatók

2022.
szeptember 30.

igazgató, oktatók

2022.
szeptember 30.
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Stratégiai cél

Oktatásmódszertan
fejlesztése

Felnőttképzés
(kapcsolódva a
felnőttképzési MIRhez)
Felnőttek szakmai
oktatásában hatékony,
rugalmas, bevételeket
termelő rendszer
kialakítása a 2021-es
évben.
Felnőttképzés
(kapcsolódva a
felnőttképzési MIRhez)
A tanuló létszám
szinten tartása a piac
által igényelt
szakmákkal, valamint
az intézmények
eredményességének és a
közösséghez tartozás
élményszerűségének
promótálásával. A
felnőttek képzésének
kapacitás növelésével a
piac igényeinek
eredményesebb
kiszolgálása.
Beiskolázás
A nappali tagozatos
beiskolázási létszámok
jelenlegi helyzetének
(2021/2022-es)
fenntartása, növelése.
Tudásmenedzsment
A szervezetben lévő
szakmai tudás

Minőségcél

Felelős

Határidő a
projekt
kidolgozására/
feladatokra
lebontás
határideje

tantárgyak legalább 50 %ban.
Határidő: 2023/2024-es
tanév
Rendszer koncepció és
igazgató,
stratégia alapján
szakmai
szerveződő szakmai
igazgatóhelyettes
képzések, amelyek valós
igényekre épülnek,
eredményesen biztosítják a
felnőttek oktatásában az
SZC hírnevét.
Oktatás kapacitás,
finanszírozás kérdésének
stabilizálása.
A felnőttek képzésének
növelése kell. Ehhez
biztosítani kell a
szükséges kapacitásokat
(oktató, terem, eszköz,
stb.). Igényfelmérés
alapján olyat képzéseket
kell indítani, amire
szükség van, a Centrum
piaci részesedését évi
25%-kal kell emelni a
felnőttek képzésében 3
éven belül, ezen belül az
Intézmény piaci
részesedését évi 25%-kal
kell emelni a felnőttek
képzésében 3 éven belül
Évente minimálisan 1.000
új tanuló iratkozzon be a
Centrum szakképző
intézményeibe, ehhez
Intézményi szinten 85
tanuló iratkozik be
A TSZC-ben, azon belül
az Intézményben oktatott
minden szakmára és

2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.

igazgató,
szakmai
igazgatóhelyettes

2022.
szeptember 30.

igazgató,

2022.
szeptember 30.

általános
igazgatóhelyettes

2022.
szeptember 30.
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megtartása és
továbbfejlesztése,
elismerése.

Stratégiai cél
Közös értékrend
további formálása.

1.

Együttműködő
alkalmazotti kör
fenntartása.
Támogatóbb
szervezeti kultúra
kialakítása.

2.

3.

Minőségcél

Felelős

Határidő a
projekt
kidolgozására/
feladatokra
lebontás
határideje

közismereti területre
kiterjedő a módszertani
kultúrát fejlesztő belső
tudásmenedzsment
rendszer kialakítása egy
éven belül.
Határidő: 2022/2023-as
tanév
Minőségcél
Hospitálások,
óralátogatások,
munkaközösségi
megbeszélések rendszeres
tartása.
Csapatépítő tréning és
közösségi programok
szervezése.

igazgató, igazgató- 2022.
helyettesek,
szeptember 30.
munkaközösségvezetők
igazgató, MICS
vezető, Diánné
Erdős Ágnes

Az intézmény ellenőrzési igazgató
rend megismertetése a
Intézményi
kollégákkal.
ellenőrzési rend
Véleményezést követően,
alapján történő
esetleges korrigálás, majd
működés.
annak elfogadtatása.
bevezetése a 2022.
szeptember 1-től.
Esztétikus
vizeshelyiségek és a
Vizes blokkok
dugulások megszűntetése.
felújításának
Biztonságos elektromos
folytatása
(csatornarendszer is.) rendszer.
Esztétikus, hatékony
Villanyhálózat
fűtési rendszer kialakítása.
korszerűsítése.
Rendezvények iskolában
történő megtartása egy
Fűtéskorszerűsítés.
közösségi tér
kialakításával. (tetőtér)
Közösségi tér
igazgató,
Felnőttképzések indítása
létrehozása
szakmai igazgató(fizetős).
helyettes
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2022.
szeptember 30.

2022.
szeptember 30.

2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.

2022.
szeptember 30.
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Minőségcél
igazgató,
gazdasági
ügyintéző
igazgató,
Teniszpálya bérlési
gazdasági
rendszerének kidolgozása.
ügyintéző
Partneri igényfelmérések igazgató
végzése.
MICS vezető
Kérdőívek készítése

2022.
szeptember 30.

Tantermek, tornaterem,
fitness terem kiadása.
4.

5.

6.

Bevételek növelése.

Az intézményi
szakmaszerkezet
igényekhez történő
formálása.

A szakmai
partnerekkel,
különösen a szakmai
képzőhelyekkel
történő szorosabb,
hatékonyabb
kapcsolattartás.

Szorosabb, hatékonyabb
kapcsolattartás,
együttműködés a duális
partnerekkel.
Telefonos, személyes
megkeresés.
Iskolai programokra
történő meghívás (pl.
Szakmák Éjszakája)
Munkareggeli,
munkaebéd.
Új duális képzőhelyek
feltérképezése.
Együtt gondolkodás a
duális partnerrel.

7.

A duális képzés
arányának növelése a Képzési programok
fenntartó elvárásának kidolgozása.
megfelelően.
A helyi és környező
cégekkel
kapcsolatfelvétel.

8.

9.

Szoros kapcsolat
kialakítása a
gazdaság
szereplőivel.

Tudatos, hatékony
kapcsolat kiépítése
más Centrumok
intézményeivel.

Telefonos, személyes
megkeresés.
Iskolai programokra
történő meghívás (pl.
Szakmák Éjszakája)
Munkareggeli,
munkaebéd.
Kapcsolatfelvétel az
azonos ágazatban oktatást
folytató intézményekkel.
Közös platformok
kialakítása, konzultációk.
A képzéseken való
részvétel biztosítása

2022.
szeptember 30.

igazgató, duális
kapcsolattartó

2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.

duális
kapcsolattartó
duális
kapcsolattartó

2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.

igazgató, duális
kapcsolattartó
duális
kapcsolattartó
igazgató, duális
kapcsolattartó,
szakmai igazgatóhelyettes
igazgató, duális
kapcsolattartó,
szakmai igazgatóhelyettes
igazgató, duális
kapcsolattartó,
szakmai igazgatóhelyettes
duális
kapcsolattartó

2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.

igazgató, duális
kapcsolattartó
duális
kapcsolattartó
szakmai igazgatóhelyettes
igazgató
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2022.
szeptember 30.

2022.
szeptember 30.

2022.
szeptember 30.

2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
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10.

11.

Az élethosszig tartó
tanulás

A lemorzsolódás
szinten tartása.

A digitális oktatás
hasznosítása a
12.
jelenléti oktatás
során.

Minőségcél
(helyettesítések
biztosítása, költségek
finanszírozása).
Csoportbontások
matematika és magyar
nyelv és irodalom órákon.
A fejlesztő órák
szervezése.
(gyógypedagógus
vezetésével).
Kiscsoportos
korrepetálások tartása.
Digitális tananyagok
kidolgozása.
Eszközbeszerzés (laptop
minden oktatónak, tablet
– minden tanulónak).
Igények felmérése.

igazgató

2022.
szeptember 30.

igazgató

2022.
szeptember 30.

igazgató, oktatók

2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.

igazgató, oktatók

igazgató

igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes,
oktatók
igazgató, szakmai
Bevételt teremtő
Képzések hirdetése.
igazgatóhelyettes
13. felnőttképzés
kialakítása.
igazgató, szakmai
Képzések indítása.
igazgatóhelyettes
Felnőttképzések hirdetése, igazgató, szakmai
indítása.
igazgatóhelyettes
Rövidített képzések
igazgató, szakmai
preferálása.
igazgatóhelyettes
A felnőttképzésben
Oktatói gárda megnyerése igazgató, szakmai
részt vevők számának
14.
magasabb, piacképes
igazgatóhelyettes
szinten tartása,
óradíjakkal.
növelése.
Képzési programok
kidolgozása.

A nappali tagozatos
15. tanulók létszámának
növelése.

Centrum
intézményeivel
16.
történő
tudásmegosztás.

2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.

Az azonos ágazaton belül
oktatók együtt
gondolkodása,
együttműködése.
Három 9. évfolyamos
osztály indítása.
A közismereti oktatók
együtt gondolkodása,
együttműködése.
Kérdőívek készítése az
alábbi területekre:

munkaközösségvezetők

2022.
szeptember 30.
2022.
szeptember 30.

munkaközösségvezetők

2022.
szeptember 30.

MICS tagjai

2022.
szeptember 30.

Oktatók önértékelése.
Vezetők önértékelése.

Oktatók
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Intézményi
önértékelés
17. kidolgozása a
Centrum
iránymutatásával.

18.

Partneri igény és
elégedettségmérés

Minőségcél
Intézményi önértékelés.
Önértékelések elvégzése,
kiértékelése.
A tanulók, szülők, oktatók MICS tagjai
és a duális partnerek
körében történő partneri
igény és
elégedettségmérés
kidolgozása. (teljes körű
vagy reprezentatív
felmérés).
Online kérdőívek
MICS tagjai,
készítése az egyes
rendszergazda
megcélzott partnerek
számára.
MICS tagjai
Partneri igényfelmérés.

2022.
szeptember 30.

2022.
szeptember 30.

2022.
szeptember 30.

A fejlesztési célok meghatározására az önértékelés elvégzését követően kerül sor.
Komárom, 2022. szeptember 5.

Sipos Sándorné
igazgató
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