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1, Intézmény általános bemutatása 
 

A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma már 70 évre tekint vissza. 

Régi, zegzugos épület, az Angolkisasszonyok egykori rendházában, szűk folyosókkal. Látszik, 

hogy az elmúlt években az iskolák állagának megőrzésére volt az elsődleges cél és 

korszerűsítésre nem jutott pénz. 

Rendelkezve a korszerű oktatáshoz szükséges személyi feltételekkel, és a tárgyi 

feltételek jelentős részével, a szakmák széleskörű választékát kínáljuk a tanulók számára. 

Intézményünk többféle profilt nyújt a tanulók számára. Így a diákoknak lehetősége nyílik az 

érettségi vizsga letételére, valamint a ráépülő szakképzésben történő részvételre. Célunk, 

hogy a végzett tanulók biztos elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek, amely növeli 

elhelyezkedési vagy továbbtanulási esélyeiket. 

Az oktató-nevelő tevékenységünk során célunk, hogy tanulóink érdekei, jövőbeni 

igényei ne sérüljenek. Mindenki a jogszabályokban, és a pedagógiai programunkban 

meghatározott mennyiségű és minőségű tanórán vehet részt. Az iskola életét színesítik a 

különböző diákrendezvények. Tanulóink szakmai programjait, a hátrányos helyzetű tanulókat, 

a tehetséggondozást nagy odafigyeléssel segíti a nevelőtestület. 

A szakmákat a piac igényeihez igazítottuk. Hatalmas a kereslet az új szakjaink iránt az 

iparban.  

Fontos számunkra, hogy iskolánk minden dolgozója legyen elkötelezett az oktatás, 

nevelés iránt. Nagyon lényeges, hogy a hagyományokat, jól működő szokásokat megőrizzük, 

átadjuk a következő nemzedék számára.  

IKT eszközök iskolánkban: 

Aktív tábla: 21 

Kivetítő: 41 

Notebook: 91 

Nyomtató:23 

Számítógép: 277 

Szerver számítógép: 6  
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Ezek nagy része sajnos elavult, nem felel meg a mai követelményeknek. Tanulóink 

sokszor nagyobb teljesítményű okos eszközöket használnak. Szükség lenne új korszerű 

eszközök folyamatos beszerzésére. 

Néhány statisztikai adat az iskolánkról (2018.10.01.) 

Összes tanulólétszám: 810 fő 

      Ebből lány: 158 fő 

Felsővezetők létszáma: 5 fő 

Határozatlan idejű foglalkoztatott pedagógusok száma: 74 fő 

      Nők száma: 46 fő 

Új kollégák száma: 8 fő 

      Nők száma: 3 fő 

Óraadók száma: 13 fő 

Bűnmegelőzési tanácsadó: 1 fő 

Iskolaorvos:  1 fő 

Iskolai pszichológus:                                                                                                              1 fő 

 

A tantestület profilja 

 

Két fiatal gyakornok (23 év) van a tantestületben, de többen vannak nagyon közel a 

nyugdíjkorhoz, a tantestület legtöbb tagja 40 év feletti.  

A nemek aránya: 64% nő 36 % férfi 

 

2018.10.01-i adatok alapján a beiratkozott tanulók száma: 810 fő 

A nemek aránya: 21% lány 79 % fiú 

Az évfolyamok száma: 6 évfolyam 

Az osztályok száma:  29 

(vegyész technikus, környezetvédelmi technikus, szoftverfejlesztő, gépgyártás technológiai 

technikus, mechatronikai technikus, műanyag feldolgozó technikus, kisgyermek gondozó 

nyelvi előkészítővel) 

A tanulók kb. 25-30 %-át egy szülő neveli. Diákjaink szociális háttere rendezett. Odafigyelő, 

együttműködő szülőkkel találkozunk leginkább.  

Sikeres érettségizett diákjaink aránya: 100 % 
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2, Alapkészségek definiálása: 
 

A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. A 

Pedagógiailexikon  szerint alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet 

játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők. 

E fogalommagyarázat alapján nyilvánvaló, hogy összetett rendszerrel állunk szemben. Van 

általános, hétköznapi értelmezése, és van tudományos relevanciájú, kutatásokra épülő 

meghatározása.  

 

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, 

a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott 

személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan) 

 

Látjuk, ami a tanulási folyamat eredményeképpen születik, és képessé teszi a tanulót 

bizonyos feladatok automatikus elvégzésére. A pedagógiai programban, mint intézményi 

alapdokumentumban meg kellett fogalmazniuk az iskoláknak a NAT által deklarált és a saját 

képükre formált fejlesztési feladataikat. Miből adódnak ezek a sajátosságok? Többek között 

az országos és a helyi mérések eredményeiből is. Tehát a tudatos, célirányos mérés-értékelés 

segítség az intézmény egyéni arculatának formálásához. A megfogalmazott célok, feladatok, 

eszközök, a különböző kompetenciaterületek fejlesztésének tartalma, módszere iskolánként 

más és más, többek között azért, mert az említett mérések eredményei adott helyen és 

körülmények között más-más tendenciákat mutatnak. Az iskola kiemelt fejlesztési feladatai a 

kulcskompetenciákra épülnek. 

A „kulcskompetencia” olyan kompetencia, amely az élet összetevőinek valamelyike 

szempontjából döntő: a személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó fejlődés, a 

kulcskompetenciáknak képessé kell tenniük az embereket arra, hogy életük során olyan 

személyes célok elérésére törekedjenek, amelyek kijelölését személyes érdeklődésük, 

törekvéseit és folyamatos tanulás iránti vágy határozza meg. Sok kompetencia részben fedi 

egymást, és egymásba fonódik, az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület 

kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt 

fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek fejlesztési feladatai a 

kulcskompetenciákat összetett rendszerben elevenítik meg. Számos olyan fejlesztési terület 

van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, 

kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal. A 

kulcskompetenciákat, a kötelező oktatás illetve képzés időszaka alatt kell elsajátítani. A 
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későbbiekben, az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a 

kompetenciák képezik. 

Nézzük iskolánkban melyek az alapvető kulcskompetenciák: 

 

 1, Anyanyelvi kommunikáció, szövegértés, szövegalkotás 

 

Induljunk ki az anyanyelvi kommunikáció fogalmából. „Az anyanyelvi kommunikáció 

magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és 

értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), 

valamint a helyes és kreatív nyelvhasználat a társadalmi és kulturális tevékenységek során, 

az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős 

tevékenységekben.  

Cél: a tanuló legyen képes hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és 

írásban, kommunikáljon. Kommunikációját figyelemmel kísérni és a helyzetnek megfelelően 

alakítani, megkülönböztetni és felhasználni.  A különféle típusú szövegeket megkeresni, 

összegyűjteni és feldolgozni információkat különböző segédeszközöket használni saját 

szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és 

kifejezni. 

 

 2, Matematikai alapkészség 

 

Mindennapi életünkben a matematikai kompetencia egyre nagyobb jelentőséggel bír. 

Pénzügyi műveleteink intézésében ma már nem elég néhány személyes kód használata. 

Tekintettel arra, hogy a matematikai kompetencia fejlesztése nem tantárgyfüggő, így a fizikai 

és kémiai kísérletekben, a történelmi források elemzésében, egy-egy kiselőadás 

felépítésében, az irodalmi művek gondolatmenetének megértésében, a vitakultúra 

erősítésében is szerepet játszik.. Készíthetnek a tanulók kalóriatáblázatot, demográfiai 

prognózist. Tervezhetnek egy-egy osztálykirándulást, amelyben kiszámíthatják a költségeket, 

összehasonlíthatják az utazási lehetőségeket. 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodásfejlesztésének és 

alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak 

megoldására is. A matematikai kompetencia eltérő mértékben –felöleli a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát. A matematikai 
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modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a 

törekvést ezek alkalmazására. Főbb területei számolás, számlálás, számítás-mennyiségi 

következtetés, becslés, mérés, valószínűségi szemlélet-szöveges feladatok, 

problémamegoldás-rendszerezés, kombinatív gondolkodás-induktív, deduktív következtetés.  

Célok: -A tanulók sajátítsák el azokat a képességeket, hogy alkalmazni tudják az alap-

vető matematikai elveket és folyamatokat mindennapi életük során, a problémáik 

megoldásában és az ismeretszerzésben egyaránt. -Tudjanak érvelni, ill. követni mások 

érvelését, képesek legyenek indokolni az eredményeket, tudjanak a matematika nyelvén is 

kommunikálni, és tudják használni a segédeszközöket.  

 

3, Digitális alapkészség 

 

Az információk dzsungelében történő eligazodás mára már életünk egyik nagy 

kihívása. Gondoljunk csak arra a több millió reklámfilmre, amivel arra próbálnak minket 

rávenni, hogy éjjel-nappal fogyasszunk. Ráadásul ma már ki sem kell mozdulni a szobánkból, 

ha be akarunk vásárolni. Társadalmi szempontból kapcsolataink is erőteljesen felgyorsultak, 

kommunikációs formáink megváltoztak. A skype, a csetszobák, a facebookok, az 

okostelefonok és az interaktív honlapok felhasználóinak a száma végtelen. Szabadidőnk nagy 

részét a televízió vagy a számítógép előtt töltjük. 

A felnőtt korosztály egy jelentős része ma már úgy gondolja, hogy rendelkezik a digitális 

kompetenciával. Használja a világhálót, szöveget szerkeszt, elektronikusan levelezget, 

mobiltelefonján olvassa a híreket. Figyeljük meg a fiatal generációt! Miközben a számítógép 

előtt tanulnak, ezzel párhuzamosan zenét töltenek le, közös projektet készítenek, 

csetszobákban barangolnak, rövid üzeneteket írnak és olvasnak, a legújabb játékprogramot 

használják. Képfeldolgozó képességük sokkal gyorsabb, mint az egyre nagyobb számú és 

elolvasatlan e-mailekkel küszködő felnőtteké. Megkockáztatom, hogy a pedagógiai fejlesztési 

folyamatoknak az „Z” generáció digitális kompetenciáihoz kell igazodniuk. 

  

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos 

és kritikus használatát a munka, a kommunikáció, és a szabadidő terén. Olyan személyiség 

és értelmi képességfejlesztő program, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók mindegyike 

eljusson a tantárgyi szakmai követelményben lefektetett kritériumok meghatározott szintjére, 

a megfelelő informatikai kompetenciák elsajátításán keresztül. Ez a következő készségeken, 

tevékenységeken alapul: információ fel-ismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, 
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előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az 

interneten keresztül.  

Cél: korszerű alkalmazói készség kialakítása, a számítógépek, az informatikai kultúra 

lehetőségeit kihasználni tudó tanulók képzése. A hétköznapi életben is alapvető fontosságú 

önálló munkára nevelés, a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, 

lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra. 

 

 4. Probléma megoldó készség 

 

Az egyén arra való képessége, hogy kognitív eljárásokat használni tudja valós, a 

tudományterületeket átfogó helyzetekben, ahol a megoldás menete nem egyértelmű, és a 

megoldás folyamán alkalmazott ismeretek nem egy tudományterületről valók. 

A hatékony, önálló tanulási kompetencia fejlesztése 

A tanulással, tudással és megismeréssel kapcsolatos filozófiák szinte egyidősek az 

emberiség történetével. Gondoljunk csak arra, hogy például Szókratész mekkora jelentőséget 

tulajdonított a rádöbbenésnek (heuréka), a dolgok megértésének fontosságára. Ezzel 

párhuzamosan előtérbe helyezte a kérdezni tudást. Ma már pontosan tudjuk azt, hogy 

tanulóink különböző ritmusban és mélységben értenek meg egyszerű összefüggéseket, 

valamint bonyolult folyamatokat. Ennek számos oka van. Vannak, akik inkább verbálisan, a 

szavak, az adatok, a képletek, az ábrák és a táblázatok, a lényeges összefüggések 

segítségével tanulnak. Mások vizuálisan, ők szívesen veszik a képeket, a filmeket, a videó-

bejátszásokat, a fotókat. Nagyon sok diák szívesen dolgozik, működik együtt társaival 

csoportban. Ők szociálisan tanulnak, a kooperatív tanulás főszereplői. Az egyik legnagyobb 

pedagógiai naivitás azt hinni, hogy diákjaink a tanóra 45. percében ugyanazzal a tudással 

mennek ki az ajtón. 

 

5. Kritikus gondolkodás képessége:  

A kritikus gondolkodás egyik legfontosabb eleme, hogy képesek legyünk nem részeiben, 

hanem egészként elemezni adott jelenségeket. Az egészként való gondolkodás elősegíti a 

részproblémák kidolgozásának folyamatát is. 
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3, Helyzetelemzés  

A 2018-19 es tanévet 810 tanulóval és 74 kinevezett tanárral kezdtük. Valamennyi betöltött 

állás helyet szakos kollégával sikerült megoldanunk, de várhatóan hosszú távon ez már nem 

fog sikerülni. 

Jelenleg hat ágazatban történik a beiskolázás vegyipar, vegyész gépészet, informatika, 

szociális (nyelvi előkészítővel), és környezetvédelemi nappali tagozaton. Azok a tanulók, akik 

az érettségit követően az iskolai szakmai képzést választják, az iskola által felkínált OKJ 

szakokon középfokú szakmai végzettséget szerezhetnek. Az iskola földrajzi működési területe 

a szakmai képzésben alapvetően Veszprém megye, de területi beiskolázás miatt a 

szomszédos megyékből is várjuk a tanulókat. 

Az iskola 9. évfolyamára történő beiskolázás módját, a határidőket, a beiratkozás és 

fellebbezés módját az EMMI tanévnyitó utasításában szabályozza. Az iskola minden év 

október 15-dikén teszi közzé a szükséges ismereteket (milyen tantárgyak osztályzatait veszi 

figyelembe, melyik szakra tart felvételi vizsgát.) Jelenleg iskolánk valamennyi szakára, csak a 

központi felvételi vizsga megírásával lehet bejutni. 

 

 

Beiskolázási mutató 

Eredményeink a bekerülő diákoktól is függnek. Az elmúlt években elért pontszámokat a 

következő táblázat mutatja: 

j = az összes jelentkező száma 

u = az utolsó felvett jelentkező sorszáma 

p = az utolsó felvett pontszáma (maximum: 100pont) 

 

 

 

 

 

 



 
GINOP-6.2.3-17-2017-00001 

,,A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési 
intézményrendszerének átfogó fejlesztése” 

 

 10  

 
 

Vegyé

sz 

techni

kus 

Műany

ag 

feldolg

ozó 

techni

kus 

Szoft

ver-

fejles

ztő 

Gépgyá

rtás 

technol

ógiai 

technik

us 

Mechatro

nikai 

technikus 

Környe

zet-

védelm

i 

technik

us 

Kisgyer

mek-

gondozó 

és –

nevelő 

angol 

nyelvi 

előkészít

ővel 

Kisgyer

mek-

gondozó 

és –

nevelő 

német 

nyelvi 

előkészít

ővel 

20

15 

j: 115 

u: 112 

p: 

48,5 

j: 100 

u: 100 

p: 44 

j: 270 

u: 115 

p: 74 

j: 164 

u: 97 

p: 65,5 

j: 185 

u: 94 

p: 70,5 

j: 180 

u: 163 

p: 53 

  

20

16 

j: 114 

u: 114 

p: 46 

j: 70 

u: 68 

p: 41 

j: 222 

u: 136 

p: 

66,5 

j: 152 

u: 119 

p: 56 

j: 159 

u: 116 

p: 60,5 

j: 128 

u: 122 

p: 47,5 

  

20

17 

j: 100 

u: 77 

p: 

59,5 

j: 75 

u: 74 

p: 44 

j: 291 

u: 133 

p: 73 

j: 167 

u: 87 

p: 65 

j: 188 

u: 102 

p: 67,5 

j: 117 

u: 115 

p: 37,5 

j: 86 

u: 61 

p: 61 

j: 28 

u: 25 

p: 46 

20

18 

j: 105 

u: 104 

p: 

45,5 

j: 59 

u: 57 

p: 46 

j: 267 

u: 112 

p: 

74,5 

j: 139 

u: 93 

p: 60 

j: 160 

u: 96 

p: 61,5 

j: 111 

u: 108 

p: 46 

j: 70 

u: 59 

p: 49 

j: 51 

u: 42 

p: 48,5 

 

 

        

Az itt megjelenő pontszámok csupán tájékoztató jellegűek, az aktuális felvételi 

eredményeire messzemenő következtetést levonni nem lehet belőlük. A felvételi ponthatárok 

alakulása függ az egyes szakokra jelentkezők számától, általános iskolai eredményeitől, és a 

központi felvételi nehézségétől is. 

A táblázatból azonban jól látható, hogy milyen sok tanuló jelöli meg az iskolánkat, 

egyes szakokra elég magas pontszámokkal kerülnek be a gyerekek. Velük eredményesebb 

munkát tudunk elérni.  
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Azonban vannak alacsonyabb pontszámmal is elérhető szakjaink. Ezekben az 

osztályokban több az SNI-s, BTM-es tanuló található, akiket megpróbálunk a megfelelő 

eszközökkel segíteni. Korrepetálásokat, fejlesztő foglalkozásokat tartunk számukra. 

Kompetenciamérés: 

Az országos kompetencia-mérés iskolai eredményei több területen is a változás 

kényszerével szembesítik az intézményeket. A tanulói kompetencia fejlesztést szem előtt 

tartva módosításokra, fokozottabb tervszerűségre és újításokra van szükség. A meglévő jó 

gyakorlatok szélesebb körben történő elterjesztése (belső átadása) alapvető feladat a tovább 

lépéshez. Az eredmények javítását a pedagógusok módszertani kultúrájának új alapokra 

helyezésével, a jól működő helyi gyakorlatok átadását belső továbbképzések szervezésével, 

és a pedagógusok együttműködésének fokozásával igyekszünk elérni.  

Egészében az elért eredményekkel elégedettek vagyunk, intézkedési tervre nincs 

szükség.   

 

Cél: Az eddigi eredmények szinten tartása, lehetőség szerinti javítása. 

Eredményünk kimagasló az elért értékeket látva. A 2017-es mérés országos átlagához 

képest, matematikából 1788 pont iskolánk teljesítménye, az országos átlag 1647 pont. 

Szövegértésből 1695 pont iskolánk teljesítménye itt az átlag1613 pont 

 

 

Matematikából a szakgimnáziumok körében csak 5 Szakgimnázium teljesített jobban az 

országban. A nagy szakgimnáziumok tekintetében 4 jobb és 12 hasonló eredményt elért iskola 

található az országban. Ez mutatja az iskolában folyó magas színvonalú szakmai munkát. 
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Szövegértésből is hasonló a helyzet. Iskolánk az országos átlag felett teljesít. A 

szakgimnáziumok körében csak 5 olyan iskola volt az országban, akik jobb teljesítményt értek 

el. Úgy gondoljuk, hogy ezt az eredményt a sikeres beiskolázásunknak, és az itt folyó magas 

szintű szakmai munkának köszönhetjük. 
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Ha a tanulóink által elért szinteket összehasonlítjuk az országos átlaggal az így néz ki. Az 5. 

6. és 7. szinten tehát ott ahol a jó és kimagasló eredményt elért tanulók találhatók, ott iskolánk 

tanulói magasan az országos átlag felett találhatók. 
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Ha iskolánk eredményeit összehasonlítjuk a Veszprémi Szakképzési Centrum többi 

iskolájával, akkor ezt a képet kapjuk: 

 

 

A – VSZC Ipari Szakgimnáziuma, B – VSZC Jendrassik VENESZ Szakgimnáziuma, C – VSZC 

Jendrassik VENESZ Szakközépiskolája, D – VSZC Öveges Szakgimnáziuma, E – VSZC 

Öveges Szakközépiskolája, F – VSZC Közgazdasági Szakgimnáziuma, G – VSZC Táncsics 

Szakgimnáziuma, H – VSZC Táncsics Szakközépiskolája, I – VSZC SÉF Szakgimnáziuma, J 

– VSZC SÉF Szakközépiskolája, K – VSZC Szentgyörgyi Szakgimnáziuma, L – VSZC 

Szentgyörgyi Szakközépiskolája 
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A Veszprémi Szakképzési Centrum iskolái közül az Ipari első helyen áll öt követi a VSZC 

Közgazdasági Szakgimnáziuma a harmadik helyen a Táncsics Szakgimnázium található. 

Nyilván sok függ a beiskolázási mutatóktól, vannak a 8-os diákok körében népszerű, és 

kevésbé népszerű iskolák. Szerencsére az Ipari az első körbe tartozik. Természetesen ez függ 

az oktatott szakoktól is.  

A tapasztalat sajnos az, hogy a gimnáziumok helyzeti előnyben vannak, az ott folyó 

képzések több diákot csábítanak a gimnáziumi oktatásba. 

 

4, Célok  
 

A fejlesztési területek nevelésicélok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így 

közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban 

egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a 

példák érzelmi hatásának is. 

E területek összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, 

készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést 

segítő attitűdökkel egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent 

új társadalmi igényeket. A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tanítás 

folyamatában beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési 

követelményeibe, tartalmaiba tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló 

tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve szerint tematizálják az osztályfőnöki 

órák témaköreit, témáit, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között 

folyó, egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. 

Jó képességű tanulóinkat a kereső, kutató, felfedező tanulás felé orientáljuk. A 

problémahelyzet, az új keresésének és megtalálásának izgalma magasra emeli a 

motiváció szintjét. Fellépünk a minimumra való törekvés ellen, megmutatva, hogy az 

önbizalom megerősítésének egyik legjobb eszköze, ha a kitűzött célokat erőfeszítés árán 

megvalósítjuk. 

 Az iskolában megvalósított konkrét célok a következők: 

A lemorzsolódástól veszélyeztetett tanulók számára heti rendszerességgel fejlesztő 

foglalkozást szervezünk. Ezek a tanulók SNI vagy BTM besorolással rendelkeznek, A 

csoportban történő fejlesztést szakképzett pedagógusok végzik, a diákok kis csoportokban 

megoldandó és egyénre szabott feladatokat  kapnak. 

Matematikából korrepetálást, és fejlesztést is végzünk. Egy műszaki 

szakgimnáziumban egyik legfontosabb feladatunk a matematikai kompetenciák 



 
GINOP-6.2.3-17-2017-00001 

,,A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési 
intézményrendszerének átfogó fejlesztése” 

 

 16  

fejlesztése, ezért vannak heti rendszerességgel ilyen foglalkozások iskolánkban. A 

tehetséggondozás eredményei már megmutatkoztak tanulóink sikeresen szerepelnek 

különböző tanulmányi versenyeken. A korrepetálások eredménye is látványos. A 2018-

ban érettségizett133 tanuló átlaga matematikából 62%, ez jegyben kifejezve 3,64.  

A 2018-19-es tanévtől tankört tarunk rászoruló tanulóinknak. Célja 

Tanulásmódszertani segítséget adni azoknak a tanulóknak, akik nehézségekkel 

küzdenek, ezáltal csökkenteni a lemorzsolódást. 

 

A fejlesztésben résztvevő pedagógusok feladatai: 

 

-a tananyag-feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak-az egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző módosulásait 

    -a tanuló egyéni fejlesztési terve alapján egyéni haladási ütemet biztosít, differenciált 

nevelési-oktatási célokat, individuális módszereket, technikákat alkalmaz, 

-alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedéshez, 

-a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, 

-egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

-együttműködik különböző szakemberekkel, javaslataikat beépíti a pedagógiai 

folyamatokba.  

-segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését 

-együttműködik a többi pedagógussal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait. 

 

5, Célokból eredő feladatok, fejlesztési tevékenységek, 
módszertan.  

 

Iskolánkban több féle tevékenységi forma létezik, legfontosabbnak a tanórákon való 

fejlesztési tevékenységet tekintjük.  

 

Meglévő programok foglalkozások: 
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Fejlesztő foglalkozás: 

 

A fejlesztő foglalkozásokat különböző részképesség gyengeséggel, illetve zavarral küzdő 

tanulók számára indítottuk iskolánkban. E tanulók SNI vagy BTM besorolással rendelkeznek, 

és valamely tantárgy, vagy a helyesírás értékelése alól felmentést kaptak. A foglalkozások 

célja e diákok fejlődésének támogatása, tanulmányi munkájuk megkönnyítése és 

eredményességének elősegítése, ezáltal a lemorzsolódás esélyének csökkentése. 

A foglalkozásokat heti rendszerességgel tartjuk, de a GINOP 6.2.3. pályázat keretében a 

9. évfolyam, és néhány 10. osztályos tanuló számára heti kettő fejlesztő óra áll rendelkezésre. 

A csoportban történő fejlesztés során a feladatok egy részét közösen végezzük, hiszen egy 

gyakorlat több különböző részképességet fejleszt, így alkalmazható az eltérő problémákkal 

rendelkező tanulók számára. Emellett a diákok kis csoportokban megoldandó és egyénre 

szabott feladatokat is kapnak. 

A foglalkozásokon a legnagyobb hangsúly az auditív és a vizuális differenciálás, az 

auditív és a vizuális memória, a szerialitás, valamint a figyelem fejlesztésén van, hiszen e 

területeken fordul elő a legtöbb probléma. A mozgáskoordináció, a finom motorika szintén a 

fejlesztendő területek között van, ahogy a helyesírási készségek fejlesztése, szabályok 

tudatosítása is helyet kap az órákon. A tanulás megkönnyítéséhez járulnak hozzá a 

szövegértési gyakorlatok és a szókincs bővítését szolgáló feladatok.  

Az órákon alkalmazott gyakorlatok elősegítik a különböző kompetenciák fejlődését, elsősorban 

az írásbeli és a szóbeli kommunikációt. 

 

 Célja a 9. évfolyamos BTMN-s gyerekek segítése. Mivel rájuk már nem vonatkozik a 

kötelező iskolai fejlesztés, így órarendi keretben nem tudunk foglalkozni velük. Ugyanakkor a 

szakmai segítésük a lemorzsolódás elkerülése érdekében nagyon fontos lenne. A projekt 

kapcsán ez megoldható, és az elvárt eredmény az lenne, hogy ezek a tanulók sikeresen 

elvégzik az iskolát.  

 

Matematika korrepetálás: 

 

A matematika korrepetálást délután a nyolcadik órában tartják a szakos tanárok. Mind a 

vezetőség, mind a pedagógusaink fontosnak látják, hogy hogy legyen ilyen az iskolában. A 

foglalkozás célja, hogy ne tanóra szerűen működjön, hanem a diákok egyéni problémákkal 

tudjanak a szaktanárokhoz fordulni. A megadott időpontban bármelyik évfolyamról, bárki 
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beülhet, a lényeg hogy egy adott problémával jöjjön. Ez arra jó, hogy az a diák, akinek nem 

sikerült valamit a tanórán megértenie, vagy lemaradt, annak egyénileg tud segíteni az adott 

kolléga. 

Sok diáknak ennyi is elég, hogy helyére kerüljenek a tanórán elhangzott dolgok. Nem is 

beszélve arról, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak a magánórákat. 

 

Matematikai tehetség gondozás: 

 

A tehetség gondozás olyan terület ahol szükséges és fontos az innovatív tevékenység 

elindítása. 

Iskolánk matematika munkaközösségének vezetőjének mesterprogramja a 

tehetséggondozásról szól. Célja: versenyekre felkészítő szakkört tart, ezekre a 

matematika versenyekre szervezi és készíti fel az érdeklődő tanulókat. a program sikeres 

ezt mutatják az elért eredmények. Iskolánk a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 

döntőjében elért eredményei alapján elnyerte a "Legeredményesebb Szakgimnázium 

Közép-Dunántúli Régió" címet. Két tanulónk jutott a matematika OKTV országos döntőjébe 

ahol sikeresen szerepeltek. 

 

Iparkodjunk program: 

 

A projekt célja: Megkönnyíteni a tanulók átlépését az általános iskolából a 

középiskolába, ezáltal csökkenteni a lemorzsolódást  

A projekt rövid leírása: Az Iparkodjunk projekt iskolánkban már több formában kipróbált, 

bejáratott rendezvény. Az idei tapasztalatok alapvetően pozitívak voltak, így a jövőben is 

megrendezzük, és beillesztjük a pályázatba. 

A program három napig tart. Tervezzük a bent alvós változatát (ezt már kipróbáltuk, és 

sikeres volt). Azaz a tanulók egy éjszakát az iskolában töltenének el. Első két nap 

csoportfoglalkozások zajlanak (4x50 perc), ezek tematikája: tanulási szokások felmérése 

és elemzése, tanulásmódszertan, drámapedagógia, kreatív tanulás, motivációs workshop, 

az iskola megismerése, matematika másképp, sportcsoport népszerűsítés, csapatépítés. 

Ezeken a foglalkozásokon valamennyi alapkompetensiát tudjuk komplexen fejleszteni. 

A foglalkozások félosztálynyi csoportokban zajlanak. A második éjszaka az ottalvós, ekkor 

étkezést is biztosítunk a tanulóknak, és már este elkezdődnek az elsősavató feladatai, 
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amelyek szintén a csapatépítést, és a diákélet színesítését szolgálják. Természetesen a 

vetélkedőnek lesz díjazása is.  

 

Tapasztalatunk szerint az általános iskolából középiskolába történő átlépés komoly 

problémát okoz a tanulóknak. Mivel tanév során erre kevéssé van alkalom, ezért a tanév 

kezdés előtt, „gólyatábor” formájában szervezzük meg a programot. Ennek során 

igyekszünk elkezdeni az osztályközösség építését (csapatépítő programok, elsős avató), 

illetve bemutatni az iskolát (nálunk még a tájékozódás is komoly kihívás az épület 

jellegéből adódóan), felmérni a tanulók tanulási attitűdjeit, segíteni az önismeretüket, 

orientálni őket a középiskolás kihívások megoldására. 

 

Tankör: 

 

A projekt időpontja: második félévtől hetente négy délután. 

A projekt helyszíne: azt iskola épülete. 

A projekt célja: tanulásmódszertani segítséget adni azoknak a tanulóknak, akik 

nehézségekkel küzdenek, ezáltal csökkenteni a lemorzsolódást.  

A projekt rövid leírása: Tapasztalatunk az, hogy sok tanuló nem tud tanulni. A tankörbe 

bevont tanulók délutánonként (hétfőtől-csütörtökig) 60-90 percet töltenek el a 

csoportvezető tanárral. Ez idő alatt elkészítik a házi feladataikat, felkészülnek a másnapi 

óráikra. A csoportvezetőtől alapvetően módszertani segítséget kapnak ahhoz, hogy 

sikeresen tudjanak teljesíteni. Ezért nem vonunk be minden tanulót, mert azok, akiknek 

módszertani problémái nincsenek, csak motiválatlanok, nem profitálnának a projektből.  

Bevezetjük októbertől a program pilotját azoknak a kilencedikeseknek a bevonásával, 

akiknek rossz érdemjegyekkel indult a tanév. 

 

Az Iparkodjunk szerves folytatása. Célja a tanulási problémákkal küszködő tanulók 

elsősorban módszertani megsegítése, és ezáltal a bukás, lemorzsolódás megelőzése. A 

félévi eredmények alapján lemorzsolódással veszélyeztetett gyerekek kerülnének 

bevonásra, és azt várjuk, év végén kikerüljenek ebből az állapotból. 

 

6, Intézményvezetés ellenőrző tevékenysége: 
 

A pedagógiai értékelés röviden meghatározva: visszajelzések elmélete és gyakorlata. 
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Ennek megfelelően a pedagógiai értékelés szintjeinek differenciálódásával párhuzamosan az 

értékelési témák és funkciók is összetettebbé váltak. Az értékelésben meghatározzuk a 

legfontosabb célokat, mutatókat. 

 

• Kik értékelnek? 

• Mit értékelnek? 

• Miért értékelnek? 

• Hogyan értékelnek? 

 

A fenti alapvető kérdések mentén az értékelésnek több szintje különült el, ami egyaránt 

befolyásolja a pedagógiai értékelés már kialakult funkcióit és hatást gyakorolt a 

mérésmetodikára is. Ezek a szintek az alábbiak: 

• A tanulók értékelése 

• A tanítási-tanulási folyamat értékelése 

• Egy-egy osztály értékelése 

 •Egy-egy tantárgy összehasonlító, rendszerszintű értékelése 

• A neveltség problémáinak értékelése 

Ellenőrző tevékenység 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a 

munkaközösség tagjaival beszéli meg az iskolavezetés. Az általánosítható tapasztalatokat, a 

feladatok egyidejű meghatározásával, tantestületi értekezleten összegezzük. 

Az ellenőrzés a pedagógusmunkájának legfontosabb területeire vonatkozik: a tanulók 

személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, magatartási nehézségek csökkentése, a 

tehetség, képesség kibontakozásának segítése, a felzárkóztatás, a pedagógiai folyamat 

tervezése, a pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, a tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősége vagy épp a 

kommunikáció és a szakmai együttműködés. 

 

Az ellenőrzés belső ellenőrzési terv alapján történik, amelyben ütemezzük az ellenőrzéseket 

a pedagógiai program és az éves munkatervek alapján. Az ellenőrzésről előzőleg értesítjük az 

ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát előkészíthessék, segíthessék. A 
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bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés természetének 

megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre.  

 

 

Az ellenőrzések célja: 

• a nevelő-oktató munka hatékonyságának fokozása 

• problémafeltárás és visszacsatolás 

• kulturált környezet megteremtése és fenntartása 

 

Az ellenőrzés területei: 

• a munkafegyelem alakulása, órakezdés, befejezés 

• éves tervezési dokumentumok 

• óralátogatások, foglalkozás látogatása 

 
5 év alatt folyamatosan részei: 
 
-  a vezető és pedagógusok önértékelése, 

-  átfogó önértékelés ötéves ciklusban egyszer 

- éves önértékelési tervben feltüntetve, az elvárásrendszer, a vastagon szedett 

intézményi elvárásokat évente kell vizsgálni, az átfogó önértékelés 

jegyzőkönyvében ennek eredményeit fel kell tüntetni 

- egymást követő 2 év munkaterve és az éves beszámolók, munkaközösségek 

munkaterveivel és beszámolóival együtt 

- kompetenciamérés eredményei (öt tanévre) visszamenőleg 

- tanulói elégedettségi kérdőív – kiértékelése 

- nevelőtestületi kérdőív – kiértékelése 

- a vezető az OH felületen az adatgyűjtés eredményei alapján az értékelésben részt 

vevő kollégák bevonásával  értékeli az elvárások teljesülését, jelölve  a forrásként 

használt tapasztalatokat, kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és 

fejleszthető területeket 

- a vezető a nevelőtestület bevonásával intézkedési tervet készít 

- az intézkedési tervet a vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki a 

megvalósíthatóság érdekében megjegyzéseket fűzhet hozzá 
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Felhasznált irodalom, források: 

 

- Veszprémi szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziumának Pedagógiai programja 

- Veszprémi szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziumának Szervezeti és 

működési Szabályzata 

- Veszprémi szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziumának működési terve 

- Veszprémi szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziumának honlapja 

- Internet: 

- N. Kollár Katalin, Szabó Éva Pszichológia pedagógusoknak 

https://www.tankonyvtar.hu/...pszichologia.../2011_0001_520_pszichologia_pedag

ogus... 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET A kompetencia fogalmának 

értelmezése https://www.ofi.hu/tudastar/hazai-fejlesztesi/kompetencia-fogalma 

- Új pedagógiai szemle Az oktatás tartalma mint fejlesztési eszköz 

https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-oktatas-tartalma 

 
- OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET A matematikai kulcskompetencia 

fejlesztésének lehetőségei a környezeti nevelés területén 

http://korlanc.uw.hu/kulcskompetenciak/matematika_nahalka 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj4n_L-mKziAhXO-yoKHUaPDMAQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fen%2Ftartalom%2Ftamop425%2F2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak%2F2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak.pdf&usg=AOvVaw3ss-4xPeuBfTJh08eibTRs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj4n_L-mKziAhXO-yoKHUaPDMAQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fen%2Ftartalom%2Ftamop425%2F2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak%2F2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak.pdf&usg=AOvVaw3ss-4xPeuBfTJh08eibTRs
https://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-oktatas-tartalma

