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1. A felismert probléma 

Magyarországon a 19. század végétől máig tartó érvénnyel a 3-25 éves korcsoportban is 

látványosan gyorsuló ütemben növekedett és növekedik a marginalizálódók száma, akiknek 

segítség nélkül minimális az esélyük a kívánatos polgári értékek szerinti élet megvalósítására. 

Ma Magyarországon  

- a 3-14 éves korosztály tagjai közül egyre markánsabban érzékelhető számban és 

arányban jelennek meg olyan különös képességekkel és sajátosságokkal bíró 

gyermekek, tanulók, akiket vagy nem is fogad a többségi óvoda, iskola, vagy rövid 

úton megválnak tőlük 

- 14-25 év közötti fiatalok, fiatal felnőttek 25-30 %-a (!) küzd olyan problémákkal, 

melyek miatt képtelenek segítség nélkül középfokú képzettséget megszerezni, 

szakmát tanulni, sikerrel elhelyezkedni és érvényesülni a munkaerőpiacon. 

Tudható, hogy az említett folyamat nem a rendszerváltással kezdődött, hanem évtizedekkel 

korábban. A rendszerváltás okozta strukturális zavarok és módosulások „csak” transzparenssé, 

láthatóvá tették a jelenséget – sokak számára. Ám rendszerszintű megoldás azóta sem született e 

problémára. 

Problémáik sokrétűek - és halmozottak. A ma széles körben elfogadott és alkalmazott pszicho-

szociális terminológia szerint: szociális hátrányok, kulturális hátrányok, tanulászavar, 

magatartászavar, pszichés megbetegedések, egészségügyi problémák, mentálhigiénés zavarok, 

egyenetlen személyiségfejlődés, részképességhiány, önértékelési zavarok, motivációhiány, 

agresszió, függőségek stb. 

Az említett populáció növekedésének és tartós jelenlétének okai nincsenek kellő mélységben 

feltárva. Saját kutatásaink1 alapján mi a fiatalok nagyon erős, ám artikulálatlanautonomitás-

törekvéseit látjuk a jelenség hátterében.  

Pontosabban azt, hogy sem az érintettek, sem a környezetük nem annak ismeri fel a problémát, ami 

– azaz az erőteljes autonomitástörekvés érvényesülése gátoltságának. 

                                                           
1Lsd. Braun József és munkatársai: Resztoratív konfliktuskezelés az iskolában (Gyerekközpontú módszerek. 

Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlatából. 336-356 oldal; kiadó: Educatio Társadalmi Szolgáltató 

Nonpprofit Kft, 2012)  

http://www.educatio.hu/download/tamop_311/kiadvanyok/Alternativ/gyermekkozpontu_konyv_net.pdf 

lsd. Kerényi Mária - Braun József: Zöld Kakas (A tanulás szabadsága Magyarországon. .) 338-421 oldal. 

szerk. Klein Sándor – Soponyai Dóra, SHL Kiadó, Budapest, 2011) 

 

http://www.educatio.hu/download/tamop_311/kiadvanyok/Alternativ/gyermekkozpontu_konyv_net.pdf
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Ugyan a jelenség általános Magyarország határain belül, de azon túl is, a mi régiónk jó néhány 

paraméterben különbözik az ország más területeitől. Néhány az eltérések közül: 

 a térség középiskolái könnyebben szabadulnak meg nehezen kezelhető, deviánsként 

megbélyegzett diákjaiktól – ilymódon markánsabban érzékelhető a „iskolából kihulló”, az u.n. 

drop-out csoport problematikája, azaz karakteresebben ismerhetőfel egy eddig nem azonosított 

csoport, az u.n. „zűrös helyzetű” fiatalok csoportja 

 az említett körbe tartozó fiatalság esetében markánsabban érzékelhető, hogy jelzett problémáik 

alapvetőennem csak a szegénységből, nem csak a földrajzi elzártságból adódnak 

 az említett körbe tartozó fiatalság esetében markánsabban érzékelhető, hogy jelzett problémáik 

alapvetőennem szocializációs és/vagy kulturális hiányokból adódnak 

 az említett körbe tartozó fiatalság esetében az öko-szociális2 szempontból hátrányos helyzetű 

fiatalok egyre nagyobb csoportja sorolható jól láthatóan az u.n. „zűrös helyzetű” fiatalok 

csoportjába 

 e fiatalság esetében jól látható, hogy a „zűrös helyzetű” fiatalok éppúgy növekvő számban és 

számarányban vannak jelen az öko-szociális szempontból hátrányos helyzetű, mint a többségi 

rétegekben 

 az említett körbe tartozó fiatalság esetében jól látható, hogy a „zűrös helyzetű” fiatalok hátrányos 

helyzetének forrása nem deficit, nem valaminek a hiánya a többségi csoportot alkotókhoz képest, 

hanem éppen egy olyan többlet jelenléte, amit a többségi csoport nem ismer el. Nem ismeri el sem a 

közoktatás, sem a munkaerőpiac. 

 az említett körbe tartozó fiatalság esetében jól látható, hogy a „zűrös helyzetű” fiatalokban jelen 

lévőautonomitás-törekvés elemei erejű, ám rejtett, és artikulálatlan. 

 

A magyar iskolarendszer illetve a szociális-, egészségügyi-, munkaügyi ellátórendszerek 

felkészületlenek a „zűrös helyzetű” fiatalok jelentette egyre súlyosbodó társadalmi probléma 

kezelésére. Míg az általános iskolás korban (c.c.a. 10 éves életkorig) jól kiépített, illetve 14 éves 

életkorig elfogadható színvonalú ellátórendszer működik a tanulási és/vagy viselkedési zavarokkal 

küszködő diákok ellátására, addig az a 14 éves életkor feletti diákok számára gyakorlatilag 

megszűnik.  

                                                           
2 A hátrány ez esetben szociális jellegű és/vagy gazdasági jellegű. A szociális jelleg alatt az emberi kapcsolatok 

hiányosságát értjük (pl. egyedülálló szűlő neveli; az egyik szülő alkoholista; stb.). Az ökológiai (gazdasági) jelleg 

adódhat pl. gazdasági recesszióból; tömeges elbocsátások következtében keletkezett munkaerőfeleslegből; elavult 

szaktudásból; munkaerőpiaci diszkriminációbólvállalkozás csődbemeneteléből stb. 
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Ez az ellátórendszer sem képes azonban ma diagnosztizálni, s így, értelemszerűen releváns választ 

produkálnisem az autonomitás-törekvésekre, sem azok gátoltságára. Azaz az ellátórendszer jelenleg 

a „zűrös helyzetű” fiatalok esetében rendkívül kis hatékonysággal és eredményességgel képes csak 

működni. 

Az említett problémákkal küszködő fiatalok jelentős hányada „virtualizálódik”, azaz a társadalmi 

ellátórendszerek - elsősorban az oktatás és a munkaügy -számára elérhetetlenné válik.  

A közoktatás szinte minden intézményében jelen vannak, erősödnek a többnyire „deviancia”-val 

jellemzett tüneteket produkálók, a „zűrös helyzetű” fiatalok, ám ezen intézmények nem képesek 

olyan ütemben megújítani eszközkészletüket, metodikáikat, ahogy a probléma erősödik. Ezt jól jelzi 

az iskolarendszerből kihulló, kiszoruló populáció növekvő számossága – miközben az iskolák nem 

tudják létszámkeretüket feltölteni! 

Az általános iskolás korú „zűrös helyzetű” fiatalok bolyonganak az iskolarendszerben. Egyik iskola 

adja tovább őket a másiknak. 

14 éves életkor felett két intézménytípusban „gyűlnek fel” érzékelhető mértékben a „zűrös 

helyzetű” fiatalok: az egyik a felnőttképző intézmények ifjúsági tagozatai, a másik pedig a 

szakképzés. Egyik sem felkészült a problémáik megoldására. Egyikben sincs jelen a 

munkaszervezet olyan fokú tudatossága, amely képes lenne a jelenséget annak látni, ami – t.i. 

drive-szerűen, hajtóerőként működő autonomitás-törekvés. Nincs jelen az a szervezeti 

tudatosság, amely képes lenne a „zűrös helyzetű” fiatalokban jelenlévő nagy erejű drive-nak – az 

autonomitás-törekvésnek megfelelő szervezeti struktúrát, kultúrát és működési módot kifejleszteni 

és működtetni. 

A jelenség az evolúciós szervezetelmélet3 keretében válik érthetővé. Az evolúciós szervezetelmélet 

keretében értelmezhető az u.n. ethosz-orientált szervezeti működési jelleg, ami a „zűrös helyzetű” 

fiatalok számára kínál releváns környezetet. 

 

A negatív karrier 

Az iskolaválasztás eleve a „jobb híján” elv alapján történik a „zűrös helyzetű” fiataloknál.  

Az általános iskolákban nagyon hamar frusztrációk sorozata kezdődik a „zűrös helyzetű” fiatal 

számára, s evvel együtt a szülők számára is. Ahogy az idő előrehaladtával az említett hajtóerők 

erősödnek, a fiatal körüli zűrök is egyre erőteljesebbek lesznek. Ennek is betudhatóan 10-12 éves 

                                                           
3lsd. Kerényi Mária - Braun József: Zöld Kakas (A tanulás szabadsága Magyarországon.) 338-421 oldal. 

szerk. Klein Sándor – Soponyai Dóra, SHL Kiadó, Budapest, 2011. 
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korukban már deviánsnak nevezett magatartási formák jelennek meg és erősödnek, mint pl. 

szaporódó hiányzások, lógások, bandázás stb. És egyre markánsabban jelennek meg 

betegségtünetek is, szomatizálások, mentális zavarok stb. 

Rossz eséllyel indulván a középiskolába való bekerülésért folyó versenyben, eleve 

érdeklődésüknek, valós képességeiknek nem megfelelő helyet választanak tudatlanságból vagy 

kényszerűségből. A rossz kezdetet szükségszerűen kudarcos folytatás követi: az amúgy is 

nehézségekkel küzdő fiatalnak egy olyan iskolai környezethez kell(ene) alkalmazkodnia, amely 

nem az ő képességeire, igényeire méretezett. Jellemzően a rossz helyzeten inkább ront a más 

igényekre kiépült iskola, s immár mindenki számára láthatóan folytatódik a diák negatív karrierje, 

mely aztán azzal végződik, hogy a fiatal 18-20 évesen több iskolatípust és oktatási intézményt 

kipróbálva, kudarcok tömegével a háta mögött magányosan, légüres térben áll.  

Érzései ambivalensek: nálam ezerszer ostobábbak már mire vitték! És: Nem vagyok jó semmire, 

értéktelen teher vagyok a világ nyakán! 

 

 



8 

 

változat 3     hatálybalépés dátuma2018.09.01. 

És akkor mi lesz ezekkel a gyerekekkel? 

 

 

Középiskolai végzettség nélkül, tanulási-, magatartási-, mentálhigiénés zavarokkal, ugyanakkor fel 

nem ismert, s ezért lefojtott autonomitás-törekvésük generálta rendkívül erős indulatokkal 

terhelteneleve hátrányos helyzetbe kerülnek a munkaerőpiacon.  

Szűk szubkultúrába szorulva, támaszra képes szociális és identifikációsháttér nélkül, tisztázatlan 

önképpel és zavaros értékrenddel nagy a veszély, hogy végképp marginalizálódnak 

(kriminalizálódás, betegség, függőségek stb.).  

 

↓ 

↓ 

↓ 

 

 

Egy lehetséges válasz 

a 

 

Pentelei program 

„Légy iránytű az életedben” 
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2. Küldetésnyilatkozatunk 

 

Kiindulópontunk 

Akiknek megoldást kínálunk: 

Azok az iskoláskorú fiatalok, akik a többségi iskolákban általában rendelkezésre álló érvényesülési 

lehetőségek keretei között sikertelenek – noha az érettségi és/vagy szakma megszerzéséhez 

szükséges képességekkel rendelkeznek. 

Amit a megoldáskeresők meg tudnak fogalmazni – megfogalmazott igényeik: 

Céljuk a sikeres életpálya megvalósítása – annak egy fázisaként az általános iskola sikeres 

elvégzése, majd középfokú iskolai végzettség (érettségi, szakma) megszerzése. 

Amit nem tudnak megfogalmazni, de szükségük van rá – lappangó igényeik: 

A sikeres életpálya feltételeinek megteremtése. 

(Az tekinthető sikeres embernek, aki tudatosan épített karrierje során optimálisan képes kihasználni 

törekvéseit, egyéni adottságait, képességeit valamint a környezet kínálta lehetőségeket, igényeket. 

Aki ezt az optimalizálást képes folyamatosan megújítani – önmaga és környezete megelégedettsé-

gére.) 

A PENTELEI PROGRAM KÜLDETÉSE 

Dolgunk, hogy segítsük kielégíteni a hozzánk fordulók, a „zűrös helyzetű” gyermekek, 

fiatalok megfogalmazott és lappangó igényét: a sikerre való alkalmasság állapotának elérését, 

s a sikeresség megvalósítását.  

Közreműködünk abban, hogy a gyermek, fiatal ráébredjen: saját sikerességének melyek azok az 

elemei, amelyek tőle függenek. Segítünk, hogy ezeket tudatosítsa, fejlessze, megteremtse.  

Közreműködünk abban, hogy a gyermek, fiatal fel- és megismerje a környezetében rejlő 

lehetőségeket, ugyanakkor a környezet vele szemben támasztott igényeit is. Segítünk, hogy a 

környezettel való optimális együttműködést kialakítsa, fenntartsa. 

Lehetőséget biztosítunk az általános iskolai végzettség, az érettségi, illetve szakmai végzettség 

megszerzéséhez. 

Segítünk az egyéni karrierterv kialakításában, a megvalósítást folyamatosan nyomon követjük, 

támogatjuk. 
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3. Célcsoportunk 

Azok az ép értelmű, iskolás koró fiatalok, akik 8 osztályos végzettséget és/vagy középiskolai 

végzettséget szeretnének szerezni – ám különböző problémáik miatt a „hagyományos” középiskolai 

rendszer nem tolerálja őket, onnan kihullanak. Akikben erőteljes, ám jórészt rejtett autonomitás-

törekvés él. 

Őket hívjuk „zűrös helyzetű” fiataloknak. 

 

Diákjaink többek között az alább felsorolt problémákkal, azok halmozódásaival illetve 

következményeikkel küszködnek: 

 tanulászavar 

 magatartászavar 

 figyelemzavar 

 részképességhiány ill. –zavar 

 diszfunkciók 

 szociális hátrány 

 kulturális hátrány  

 etnikai hátrány 

 hipermotilitás 

 hipomotilitás 

 POS 

 ADHD 

 függőségek 

 egészségügyi zavarok 

 diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia 

 stb. 

 

A „zűrös helyzetű” fiatalok további, az öko-szocio-kulturális illetve az egészségügy 

fogalomkészletével nem leírható, drive-szerű sajátosságokkal is rendelkeznek. E drive-szerűen 

működő sajátosságokat összefoglalóan autonomitás-törekvésként azonosítjuk. 

A „zűrös helyzetű” fiatalok autonomitás-törekvései rejtettek azért, mivel sem ők, sem a környezetük 

nem ismeri fel, illetve nem autonomitás-törekvésként ismeri fel azokat. 

Az említett autonomitás-törekvés elemi erejű és drive-szerűen működik, azaz hajtóerő-jellegű. 

Az említett autonomitás-törekvés sajátos hajtóerő-jellegéből fakadóan a „zűrös helyzetű” 

fiatalokkal csak olyan szervezeti környezetben lehetséges eredményes munkát végezni, ahol e 

hajtóerők érvényesülése biztosított. Ezt a szervezeti környezetet az ethosz-orientált működési jelleg 

képes biztosítani (a többségi iskolák alapvetően nem ethosz-orientált, hanem hatalom-orientált 

szervezeti környezetet valósítanak meg!). 



11 

 

változat 3     hatálybalépés dátuma2018.09.01. 

A „zűrös helyzetű” fiatalokautonomitás-törekvésének néhány jellemzője 

 csak partneri viszonyokat képesek elfogadni 

 csak kongruens, autonóm személyeket képesek elfogadni 

 többségük rejtett, különös képességekkel rendelkezik 

 szabály- és tekintély-tagadóak, ugyanakkor biztonságra vágynak (szabály-tagadásuk mögött 

meghúzódik egyfajta szabályozottság iránti vágy?!) 

 megértésre vágynak, elfogadásra vágynak 

 sok kapcsolatuk van, de elmélyült kapcsolatuk nincs - magányosak 

 életükben alig-alig volt általuk is elfogadott tekintélyszemély 

 mindig „zűr” volt körülöttük. 

A „zűrös helyzetű” fiatalok autonomitás-törekvése mögött meghúzódó drive néhány összetevője 

 teljesség-élményre törekvés 

 kiterjesztett tudatosság erősödése 

 a köznapi tudat korlátozottsága 

 szabadságtörekvés az identifikációs csoporttól 

 a személyes moralitás ébredése 

 törekvés a jelenben létezésre (a múlt – szokások, családi történelem stb. – érdektelensége; a jövő 

érdektelensége) 

 vezetettség-élményre hagyatkozás 

A célcsoporton belül az életvitelüket illetve élethelyzetüket tekintve további differenciálást célszerű 

tenni tapasztalataink szerint. 

E differenciálások mindig adott diák-populáció sajátosságaihoz igazodnak, s ezek képezik alapját az 

iskolában a diákcsoportok alakításának is. 

 

Megkülönböztetjük azokat, akik átmenetileg tanulásra, értékelhető teljesítményre 

alkalmatlanállapotba kerültek és célirányos segítség nélkül kevés az esélyük arra, hogy ismét 

képesek legyenek értékelhető teljesítményre. (Az ő számukra speciális felzárkóztató programokat 

biztosítunk.) 
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Megkülönböztetjük továbbá azokat, akik olyan léthelyzetbe kerültek, hogyképtelenek a napi 

rendszerességű iskolába járásra, ám kellően erős elszánással, ambícióval rendelkeznek a 

tanulásra ahhoz, hogy egyéni sajátosságaik szerinti időbeosztással érettségit vagy szakmunkás 

vizsgát szerezzenek. (Az ő számukra speciális, egyénre szabott megoldással rendelkezünk, lásd 

egyéni tanulási út). 

Az általános iskolai korosztály differenciálása kétirányú: - alapkompetenciák elsajátítása és 

alapkompetenciák alkalmazása ismeretanyag átadásával. 

 

4. Minőségpolitikánk 

Vállalt feladatunk: a hozzánk fordulók megfogalmazott és látens igényeinek - autonomitás-

törekvéseiknek – harmonizálása, majd ezek érvényesülésének elősegítése.  

Az ő ez irányú elégedettségük = munkánk eredményessége. 

Ennek érdekében a programot a személyközpontúságés a resztoratív szemlélet érvényesítése 

jegyében valósítjuk meg. 

A hozzánk fordulók elégedettségének fenntartása, a személyközpontúság biztosítása érdekében 

mind a program, mind a program intézményeinek folyamatos fejlesztését alapfeltételnek tekintjük. 

A folyamatos fejlesztés követelménye adódik abból is, hogy a Pentelei programot az u.n. ethosz-

orientált szervezeti működési jelleg dominanciájával működtetjük – aminek egyik meghatározó 

jellemzője a folyamatos változásban, fejlődésben levés. 

A Pentelei programvezetősége teljeskörűen elkötelezett vállalt feladatunk iránt. Elkötelezettségét 

rendszeresen kinyilvánítja, megújítja, és követendő mintának állítja mind közvetlen, mind közvetett 

partnereink elé. 

 

A programot a FÜPI Minőségmodell szerint független, akkreditált tanúsító szervezettel, a 

CertopRendszerházzal tanúsíttattuk, mint ahogyan a testvérszervezetünk a fenntartónk által 

működtetett Zöld Kakas Líceum is.
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5. Alapvetések 

5.1. Szervezeti alapértékeink 

Alapértéknek a Pentelei programban érintett személyek személyes erkölcsiségeit, a személyes 

ethoszait, mint belső késztetéseket tekintjük. 

Mivel a személyes erkölcsiség, a személyes ethosz csak társas közegben képes érvényesülni, s e 

társas közegben megjelenő személyes ethoszok egyfajta összegződéseként előáll a szervezeti ethosz 

–alapértéknek másrészt aPentelei program szervezeti ethoszáttekintjük. A szervezeti ethosz éppúgy 

hajtóerőként működik a szervezet számára, mint a személy számára a személyes ethosz. 

A programban résztvevő személyek ethoszának, s így a Pentelei program ethoszának egyfajta 

megjelenési formája a programban részt vevő személyek autonomitás-törekvése. 

Azaz más megfogalmazásban a Pentelei program alapértéke a programban érintett személyek 

autonomitás-törekvése.4 

Autonómaz a személy, aki képes önnönmagát illetően megalapozott döntések meghozatalára, 

azokért teljes körűen képes felelősséget vállalni. 

 Az autonóm személy rendelkezik az alábbi képességekkel:  

 kritikai szemléletmód – s annak érvényesítése társas kapcsolataira is,  

 kutatói attitűd – s annak érvényesítése társas kapcsolataira is,  

 egyéni adottságaifelismerése, fejlesztése és érvényesítése,  

 képes egyenrangúként együttműködni,  

 képes értékrendjeit szándékoltan megválasztani, újraválasztani, 

 képes identitásait megválasztani, újraválasztani. 

Az autonóm személlyé válásnak nincs végállapota és nincsenek megállapodott szakaszai.  

Ha az autonóm személlyé válás folyamata megakad, azonnal megindul a személyes autonómia 

leépülése.5 

                                                           
4A kétfajta megfogalmazás ugyanarra a jelentéstartalomra utal – különböző nézőpontból. A nézőpontok megválasztása s 

tudatos alkalmazása az ethosz-orientált működési jelleg sajátossága. 

5Lsd. még szómagyarázatban 
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A Pentelei program a ténylegesen, a mindennapokban érvényesülő szervezeti értékeit rendszeres 

időközönként felülvizsgálja annak érdekében, hogy a kívánatostól való eltérések korrekciója 

megtehető legyen. 

5.2. Céljaink 

1. A Pentelei program legfőbb célja: a programban érintett személyek belső késztetéseinek, mint 

személyes ethoszainak ÉRVÉNYESÍTÉSE. 

Más megfogalmazásban, de azonos jelentéstartalommal: APentelei program legfőbb célja: a 

programban érintett személyek autonomitás-törekvéseinek ÉRVÉNYESÍTÉSE. 

2. Mivel a személyes erkölcsiség, a személyes ethosz csak társas közegben képes érvényesülni, s e 

társas közegben megjelenő személyes ethoszok egyfajta összegződéseként előáll a szervezeti ethosz 

– legfőbb célnak másrészt a szervezeti ethosz ÉRVÉNYESÍTÉSÉT tekintjük. 

Más megfogalmazásban, de azonos jelentéstartalommal: a Pentelei program legfőbb célja: a 

programban érintett személyek alkotta szervezet6 autonomitás-törekvésének ÉRVÉNYESÍTÉSÉT 

tekinjük. 

3. Az ethosz-orientált szervezeti működésre jellemző u.n. ÖT ELV érvényesítése, u.m. 

 Tudatos vállalás elve  

 Koherencia elve  

 Koevolúció elve  

 Autonómia-törekvés kielégítésének elve  

 Kongruens személy elve.  

4. A Pentelei programban a releváns szervezeti dimenziók meghatározása és érvényesítése - 

összhangban a szervezeti értékekkel.  

A Pentelei programban preferált szervezeti dimenziók aktuálisan: 

 A diákok jellemző, illetve lehetséges HALADÁSI ÚTJAI a Pentelei programban 

 A diákok jellemző, illetve lehetséges VÁLASZTÁSAI a Pentelei programban 

 A munkatársak jellemző, illetve lehetséges VÁLASZTÁSAI a Pentelei programban 

 A FIGYELEM TERE forrása, intenzitása, irányultsága és lehetséges összetétele 

                                                           
6 A szervezet itt „élőlénynek” tekintendő, t.i. rendelkezik mindazokkal az attributumokkal, amivel a 

közmegegyezés a biológiai élőlényeket megkülönbözteti az élettelen jelenségektől – u.m. keletkezik 

és elmúlik, a keletkezés és elmúlás közti időtartamban növekszik, szaporodik, környezetével anyag-

, energia- és információ-cserét folytat. Mint „élőlény”, ez a munkaszervezet is ki van téve az 

evolúciós hatásoknak. 
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 A KOMMUNIKÁCIÓS TÉR formális elemei – a tematizáló személy jelzésével 

 Az INTENZITÁS TERénekjellemzői illetve lehetséges érvényesülései 

 

Az egyes dimenziók nem különülnek el egymástól. 

A dimenziók elkülönítése csak és kizárólag amiatt szükséges, hogy egyrészt a figyelem irányát 

kijelöljék, valamint a fogalmi meghatározást – azaz a róluk való gondolkodást – lehetővé tegyék. 

A dimenziók között nincs sem sorrendi, sem oksági kapcsolat. 

A dimenziók áthatják egymást. 

A dimenziók közötti áthatás az érintett személyeken keresztül valósul meg – a dimenziók csak 

akkor értelmesek, ha azokban a személyek érintettek. 

Egy-egy személy egy időben több dimenzióban is érintett. Az egyikben szerzett benyomásait, 

információit, inspirációit stb. érvényesíti a többi dimenzióban is. Ez az érvényesítés annál 

eredményesebb, minél inkább tudatában van ennek az illető, minél tudatosabb ez irányú szándéka. 
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6. A Pentelei program intézményei7 

6.1. Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola Szakképző Iskola és 

Gimnázium 

Jellemzés 

A Pentelei program megvalósításának központi színtere. Az iskolában folyó közismereti-, valamint 

szakképzés a további sikeres életút szempontjából elengedhetetlen feltételeket teremti meg. 

Az iskolában, a többségi iskolákban általánosan alkalmazott módon, évfolyamokra kerülnek 

beíratásra a diákok. 

Csoportszervezés 

Az iskolában a csoport-szervezés alapja ugyanakkor nem az évfolyam, hanem a diákok sajátosságai, 

illetve az evvel harmonizáló tanítási/tanulási koncepció. 

A csoportok között megkülönböztetett szerepet játszik az u.n. identifikációs csoport (i-csoport). A 

diák értelemszerűen abba az i-csoportba tartozik, ahová a legharmonikusabban „identifikálódik”. 

Ebben az identifikációban kiemelt szerepet játszik az i-csoport vezetője valamint az általa képviselt 

koncepció. Az i-csoportvezető és a diák között kialakuló és működő kapcsolat az egyik alapja a 

diákkal való hatékony munkának (a másik a személyes segítővel való kapcsolata). Az i-

csoportvezető felelőssége, hogy a csoportjába tartozó minden diák tanulási/fejlődési útját 

folyamatosan figyelemmel kísérje, menedzselje. 

Minden diák tagja valamely i-csoportnak. 

Egy diák csak egy i-csoportnak lehet tagja. 

Minden diáknak folyamatosan lehetősége a váltás az i-csoportok között. 

Tanítás/tanulási aktivitászajlódhat az i-csoportokban, e célra és meghatározott időtartamra 

szervezett tanulócsoportokban, valamint projektcsoportokban. 

 

 

 

 

                                                           

7 Az intézmények működtetője a MH Líceum Alapítvány 
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Az iskola elkülönült oktatási egységei az alábbiak: 

1. ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az általános iskolai nevelés oktatás kezdő időpontja 2017. szeptember 01. 

Az általános iskola alapvetően az u.n. átütő tehetséggel8 rendelkező fiatalokat fogadja 1-8 

évfolyamon. 

 

Kiemelt feladat a gyerekek közösséggé formálása. A 6-14 éves életkorban fontosabb, hogy 

egy személyhez kötődjenek, mint hogy szaktanár tanítson minden tárgyat: a tanító a 

„gyermekekben” legyen mindenekelőtt szakember. Mivel a tanító osztályfőnök különleges 

jelentőségű szerepet tölt be az osztály életében, rá fokozottan érvényes, hogy személyisége a tanítás 

eszköze. Ezért a rendszeres készülésen túl folyamatosan fejlesztenie kell magát, mint pedagógust, 

és karban kell tartania magát, mint embert. 

A tanító és a csoportja intenzív és sokrétű együttlétében szorosan összekapcsolódik a tanítás 

és a nevelés feladatköre. Ez az összefonódás a foglalkozások, a tanulás-szervezés (projektoktatás) 

szerkezetéből, tartalmából is adódik. A ráhangoló reggeli beszélgető kör egy mini „osztályfőnöki 

óra”, amikor a gyerekek gyakorolhatják a nyilvános megszólalást, az egymás iránti figyelmet, napra 

kész információjuk lesz arról, kivel milyen fontos dolog történt, kit mi izgat, ki milyen állapotban 

van, így aztán megértőbbek, ha társuk egyszer csak „furcsán” viselkedik valami probléma miatt. 

Maga a tananyag is fontos nevelő funkciót tud betölteni. Az a tény, hogy a tanító számos 

tárgyat tanít - akár szaktanár bevonásával -, amiben nem szakember, nemcsak nehézség, de több 

előnnyel is jár a gyerekek számára. Jelentős akaraterő, koncentráltság és kitartás kell a tanár 

részéről az anyag összegyűjtéséhez, belső átdolgozásához, és olyan formába öntéséhez, ami a 

továbbadáshoz kell. Ez a gondosság, alaposság, igényesség megjelenik a téma bemutatásában is. A 

tanár szinte a diákokkal együtt fedezi fel újra meg újra, amit tanít, és ez frissességet ad az órának, 

ezt a gyerekek is átérzik. 

A nevelés fontos célja, hogy az iskolából kikerülő diákok viszonya a világhoz tartalmas és 

pozitív legyen. Ebből következik, hogy a tananyag feldolgozása a tapasztalati tanuláson alapul és 

projektszerű. Ez – túl azon, hogy jobban megmarad a gyerekekben, amit így tanulnak – fontos a 

rengeteg ismeretlen működésű tárgy által körülvett világunkban az elidegenedés csökkentésében. 

Élőbb kapcsolatba kerülhetnek így a körülöttük lévő dolgokkal. Ez a tanártól persze más fajta 

készülést, óratervet kíván, mint a fogalom-centrikus ismeretátadás.  

                                                           
8 Az „átütő tehetség” fogalommal az általános iskolás korú „zűrös helyzetű” diákokat jelezzük.  
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Fontos feladata a tanítónak a különböző problémákkal, nehézségekkel küzdő gyermekekről 

való gondoskodás. Ez lehet tanulási képességet, magatartást, egészségi állapotot érintő nehézség; 

lehet tartós vagy átmeneti, és lehet egyéni, vagy az osztály nagy részét érintő probléma.  

Az „átütő tehetségű” gyermekeket segítő speciális feladatok:  

- Alsó tagozaton nagy figyelmet fordítunk az alapkészségek fejlesztésére (olvasási készség, 

beszédkészség, íráshasználat, számolási készség). 

- Helyes tanulási szokások kialakításával, értelem szerinti tanulásra szoktatással igyekszünk 

felkészíteni tanulóinkat a felső tagozatra.  

- Elsajátíttatjuk gyermekeinkkel életkoruknak, egyéniségüknek megfelelően az idegen nyelv 

tanulásának célravezető módszereit, hogy örömöt jelentsen számukra az idegen nyelven való 

kommunikáció, információszerzés és olvasás.  

- Gondot fordítunk a tehetséges tanulókra, szorgalmi feladatokkal látjuk el őket, számukra 

versenyzési lehetőségeket biztosítunk.  

- A számítógépes ismeretek megszerzésével tanulóink eszközként tudják használni a 

számítógépet és számítógépes programokat, valamint az internetet a megismerés és a tanulás 

folyamatában. 

- Egyéni fejlesztés kidolgozása mentor segítségével, beszélni a gondokról a diákkal, szükség 

esetén bevonva a szülőket vagy más tanárokat (resztoratív konfliktuskezelés).  

- Iskolai fejlesztő pedagógust vagy külső szakembert segítségül hívni, munkáját követni. 

- Ha valamilyen szempontból tartósan sérült a gyermek, számára a tanuláshoz, az iskolai 

élethez a technikai, jogi feltételek megteremtését kezdeményezni. 

- A nehezen megoldható, vagy egyedül nem kezelhető esetben nevelőtestületi stáb tartása, 

esetmegbeszélés. 

- Alapvető hozzáállás, hogy a pedagógus kollégákkal kreatív, a gyermek helyzetéhez egyéni 

módon közelítő megoldást keres a tanító, a szülőkkel való szoros együttműködésben. 

 

A tanítói munka kiemelt területe a szülőkkel való kapcsolattartás. (Ennek az alsóbb 

osztályokban van nagyobb szerepe, később a szülői aktivitás csökken, de párhuzamosan a diákok 

egyre jobban bevonhatók az iskolai munkákba.) A szülők nemcsak gyermekük tanulmányai, 

esetleges problémái révén kapcsolódnak az iskolához, hanem szerepet vállalnak az iskolát érintő 

fejlesztésekben. Ezek leginkább munkaerőben nyilvánulnak meg, hiszen iskolánkba inkább a 

hátrányos helyzetű tanulók érkeznek.  

Meg kell említeni a tanító feladatai között az osztályterem képének kialakítását, az 

osztályrend fenntartását. Iskolákban hagyomány, hogy a tanár a diákokkal együtt tervezi meg az 

osztályterem jellegét, kialakítását.  
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A nyári felújításnál, esetleg másik terembe költözésnél az intézmény vezetője, fenntartója 

mellett a tanítónak is fontos szerepe van: megfogalmazza az igényeit, elképzeléseit, amire nem 

szakembert hívnak, arra szülőket, diákokat toboroz, irányítja őket, és maga is részt vesz a 

munkákban.  

Az osztályrend fenntartásához a tanár, szívós, kitartó munkájával lehet hozzászoktatni a gyerekeket, 

a nagyobbak számára pedig a közös feladatok egy részét egyéni felelősséggel ki lehet osztani, ami 

szintén rendszeres szervezést és ellenőrzést igényel. 

A tanulók értékelése hasonló módon, mint a középiskolában, kompetenciák beazonosítása 

alapján történik.  

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tananyagon kívüli tevékenységre, projektek keretében 

szaktanárok bevonásával. Ezek lehetnek kisebb-nagyobb témakörök (pl. az öt elem feldolgozása), 

melyekhez különféle módszereket alkalmazunk, pl. színjátszás, drámajáték, éneklés, tánc, 

kézművesség, stb.)  

Az általános iskolai élet fontos része a táborozás. Ez a tapasztalati tanulás alapja. A 

tanítónak minden tanévben szerveznie kell több napos kirándulást, eleinte erős szülői segítséggel, 

később a gyerekek egyre nagyobb bevonásával.  

 A tábor, jelentős nevelési funkciót tölt be, mind az osztály, mind az egyén számára. Az 

együtt végzett feladatok, a közös játékok, az egymáshoz való alkalmazkodás a nap 24 órájában 

páratlan lehetőség az osztályközösség erősítésére. Másrészt remek alkalom egy tábor a környezet 

megfigyelésére, a természet megóvásának gyakorlására, az önállóság fejlesztésére, a felelősségérzet 

kialakítására, ha a szoba/sátorrendet, a takarítást a tanár ellenőrzi, vagy a közös munkákra 

felelősöket választ. 

Az általános iskolai munka tetőpontja a nyolcadik év. Egy hosszú folyamat lezárása, az 

osztály nyilvános megmutatkozása, és a következő szintre való átlépés előkészítése az év fő 

feladatai. A diákok egy „mini portfóliót” készítenek arról, hogy a nyolc év alatt milyen 

változásokon mentek keresztül. Ezt a folyamatot egyébként a mentor segítségével folyamatosan 

dokumentálják a gyerekek.  A portfólióról bemutatót készítenek a diákok, melyet bemutathatnak a 

szülőknek, pedagógusoknak. A mentorok egyéni beszélgetéseken segítik a feldolgozást, buzdítják, 

az elakadókat, rendszeres munkára próbálják bírni a rendszerteleneket, ellenőrzik, hol tartanak, 

végül egy ünnepi előadássorozat keretében szűkebb körben bemutatják a diákok, mi mindent tudtak 

meg magukról és világról. 

Bár iskolánk alternatív intézmény, bizonyos években a családok előtt természetes módon 

felmerülhet az iskolaváltás kérdése (pl. speciális hat vagy nyolc osztályos középiskolákba), 

leginkább nyolcadikban. (Többen megírhatják pl. a központi írásbelit akkor is, ha az osztállyal 

akarnak maradni később, ekkor ugyanis már sok diáknak szüksége van egy külső megméretésre.) A 
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tanító, osztályfőnök feladata saját iskolája szakgimnáziumát és szakközépiskoláját megmutatni. 

Mind az osztályba, mind a szülői körbe meghívja a középiskola tanárait, az egyes tárgyakból 

néhány órát átad nekik, hogy kölcsönösen megismerjék egymást; egyeztet a ”nyílt nap” 

megszervezésében, ahol a nyolcadikosok kis csoportokban órákat látogathatnak; bizonyos 

középiskolai rendezvényeken, ünnepeken részt vesz diákjaival. Mindeközben beszélget a 

gyerekekkel és a szülőkkel, főleg azokkal, akik bizonytalanok, arról, hogy szerinte mi lenne a 

legjobb választás a gyermek szempontjáról.  

 

 

2. SZAKGIMNÁZIUM (SZG) 

A tagozaton a többségi középiskolákban általánosan elterjedt, évfolyamokra tagolt struktúrában 

nappali rendszerű képzésben, 9-12évfolyamokon folyhataz oktatás az alábbi ágazatokon: 

 XVI. Építőipar 

 XVII. Könnyűipar 

 XXVIII. Turisztika 

 XXVII. Vendéglátóipar 

A tagozaton a többségi középiskolákban általánosan elterjedt, évfolyamokra tagolt struktúrában 

nappali rendszerű képzésben, u.n. párhuzamos képzés keretében, 9-13 évfolyamokon folyhataz 

oktatás az alábbi ágazaton:  

 XLII. Előadóművészet 

 

3. SZAKGIMNÁZIUM (SZG) - Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések 

Szakképző évfolyamaninkon az érettségit követően, egy ill. két éves képzésben, valamint u.n 

párhuzamos művészeti képzés keretében is lehetséges tanulni. 

Emelt szintű szakképesítés: 

A szakmák, amikre felkészítés folyik az iskolában: 

 54 542 02 Ruhaipari technikus,  

 54 582 03 Magasépítő technikus,  

 54 812 02 Lovastúra vezető, 

 54 212 09 Táncos II. 
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 54 811 01 Vendéglátásszervező; 

 

Ugyanakkor az öt-elv érvényesülése során especiális oktatás-szervezés lehetővé teszi, hogy a 

diákok adottságaiknak, haladási ütemüknek stb. megfelelően egyrészt projektekben dolgozzanak, 

másrészt egyénileg vegyék fel tantárgyaikat.  E módszer – összhangban a fő szervezeti célokkal – 

lehetővé teszi, hogy a diákok egyes tantárgyakból visszamaradjanak (később pótolják), másokból 

előre szaladjanak. A programban résztvevő diákok tantárgyaikat egyénileg veszik fel - mentoraik 

támogató együttműködését igénybevéve. 

 

4. SZAKKÖZÉPISKOLA (SZKI) 

Középfokú szakképesítés: 

Szakközépiskolai évfolyamainkon az érettségit megelőzően is, az érettségit követően is lehetséges 

tanulni. A szakközépiskolai évfolyamokon a következő szakmákra készítjük fel diákjainkat: 

 34 582 13 Burkoló, 

 34 811 01 Cukrász,  

 34 814 01 Családi gazdálkodó, 

 34 542 04 Férfiszabó,  

 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó,  

 34 811 05 Fogadós, 

 34 582 03 Épület-és szerkezetlakatos,  

 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelő-

állító falusi vendéglátó, 

 34 582 14 Kőműves, 

 34 621 02 Lovász, 

 34 542 06 Nőiszabó, 

 34 811 03 Pincér,  

 34 811 04 Szakács,  

 34 582 10 Szárazépítő, 
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Középfokú szakképesítés – Ráépülés: 

 35 811 03 Diétás szakács,  

 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető 

Érettségire felkészítés OKJ-svégzettséggel rendelkezők részére 

Középiskolai érettségire felkészítő képzésben vehetnek részt azok a fiatalok, akik iskolarendszerű 

szakképzésben OKJ-s végzettséget szereztek. 

Ezeknél a tanulóknál a szakmai előkészítésre, szakmai alapozásra, szakmacsoportos alapozásra, a 

szabadon tervezető órakeret terhére rendelkezésre álló tanórákat elsősorban az érettségi tantárgyak 

óraszámának növelésére, e tantárgyak alaposabb elsajátítására fordítja az iskola. 

Az ötödik, választható érettségi tárgyból mentesül a tanuló az érettségi vizsga letétele alól. 

Ezen diákok kötelező érettségi tantárgyai: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem 

valamint az idegen nyelv. 

 

 

5. SZAKISKOLA9 

a. Alapfokú részszakképesítés 

Szakiskolai képzésben alapfokú részszakképesítés szerezhető, amely befejezett iskolai végzettséget 

nem igényel; legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és vizsgakövetelménye egy 

szakképesítés egyes moduljait tartalmazza. A képzési idő két év. 

A szakiskola évfolyamokon a következő szakmákra készítjük fel diákjainkat: 

 

 21 811 01 Konyhai kisegítő, 

 21 542 01 Lakástextil készítő, 

 21 621 01 Lóápoló és gondoló, 

 21 582 01 Szobafestő, 

                                                           
925/2016. évi (II. 25.) Kormányrendelet: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti 

döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 

13.) Korm. rendelet módosításáról: 

Jelmagyarázat: 

21 kódszámú szakmák 

Meghatározás: Alapfokú részszakképesítés, amely befejezett iskolai végzettséget nem igényel, az … a szakiskolai képzésben, 

… szervezhető meg. 

31 kódszámú szakmák 

alsó középfokú részszakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben 

meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban bemeneti kompetencia) épül, az…., a 

szakiskolai képzésben,… szerezhető meg. 
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 21 542 02 Textiltermék-összeállító; 

 

b. Alsó középfokú részszakképesítés 

Szakiskolai képzés alsó középfokú részszakképesítés szerezhető, amely alapfokú iskolai 

végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és 

gyakorlati tudáselemekre épül. A képzési idő három év. 

A szakiskola évfolyamokon a következő szakmákra készítjük fel diákjainkat: 

 31 541 15 Falusi vendéglátó, 

 31 541 18 Kistermelői élelmiszerelőállító, 

 31 811 04 Vendéglátó eladó; 

A részszakképesítés oktatására azok a diákok vehetők fel, akik tanulásban súlyosan akadályozottak, 

és ez szakvéleményükben dokumentált. 

c. Középfokú szakképesítés: 

 34 582 13 Burkoló, 

 34 814 01 Családi gazdálkodó, 

 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó,  

 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelő-állító falusi vendéglátó, 

 34 582 14 Kőműves, 

 34 542 06 Nőiszabó, 

 34 811 04 Szakács,  

 34 582 10 Szárazépítő 

 

6. SPECIÁLIS FELZÁRKÓZTATÓ programok –olyan diákok számára nyújt gondozást, akik 

átmenetileg képtelenek megfelelő színvonalon tanulni, azaz aktuálisan alkalmatlanok a szakiskolai 

követelményeknek megfelelni – ám valószínűsíthető, hogy szakszerű mentálhigiénés és pedagógiai 

gondozás mellett a következő félévben, vagy tanévben már igen. Gondos diagnosztizálás után 

személyre szabott programokat dolgozunk ki diákjainknak. Mentálhigiéniás szakember, gyógy- és 
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fejlesztő pedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógiai asszisztens támogatja az itt 

dolgozó pedagógusok munkáját.  

 

7. SPECIÁLIS EGYÉNRE SZABOTT program (ET) 

Az ET program azoknak a fiataloknak kínál lehetőséget, akik akár szociális, életviteli, egészségi 

stb. okokból nem képesek és alkalmasak a különböző tagozat viszonylag kötött órarendje szerinti 

iskolába járásra, ugyanakkor eléggé motiváltak ahhoz, hogy speciális segítség mellett fokozott 

egyéni felkészüléssel, sajátosságaikhoz igazított időfelhasználással boldoguljanak a tananyaggal.  

Az ET program diákjait egyéni adottságaik, sajátos nevelési igényük, továbbá sajátos helyzetük 

figyelembevételével az iskola igazgatója felmenti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól – egyúttal előírja a számukra megfelelő módon kialakított rendű foglalkozásokon való 

részvételt. (részletesebben lásd egyéni tanulási útnál) 

Az ET program diákjai is egyénileg veszik fel a tantárgyakat, mint az egyéb tagozat diákjai; a 

felmentés a szakmai gyakorlatra nem vonatkozik. 

Az ET program diákjai bármikor látogathatják az iskolai kötelező tanórákat, foglalkozásokat – ez 

mindannyiuk számára lehetőség, de nem kötelezettség. 

 

A diákok tanulási útjai 

A speciális oktatás-szervezés lehetővé teszi, hogy a diákok adottságaiknak, haladási ütemüknek stb. 

megfelelően egyrészt egyénileg vegyék fel tantárgyaikat (amikből az elkövetkező időben eredményt 

kívánnak elérni), másrészt egyénileg választhassák meg az(oka)t a tanulócsoporto(ka)t, melyek 

aktivitásaiban részt kívánnak venni.  E módszer – összhangban a fő szervezeti célokkal – lehetővé 

teszi, hogy a diákok egyes tantárgyakból visszamaradjanak, másokból előre szaladjanak.  

A programban résztvevő diákok tantárgyaikat egyénileg veszik fel, csoportjaikat egyénileg 

választják meg - személyes segítőik támogató együttműködését igénybevéve. E tantárgyfelvétel 

értelemszerűen az érettségi tárgyakra is vonatkozik, beleértve a szabadon választható, avagy pl. 

igazolt diszfunkciók miatt alternatív módon választandő érettségi tárgyakat is. 

A diákok menet közben bármikor kezdeményezhetik valamely korábban felvett tantárgy leadását, 

másik felvételét. Ez irányú kezdeményezéseiket i-csoportjuk u.n. stábja legitimálja, ajánl módosítást 

a kezdeményezésben, avagy utasítja el. 
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6.2. Zöld Kakas LíceumSzakképzés-Szervezési Kft. 

Az iskolában folyó tevékenység kiegészítő intézménye. Inkubátorház jellegével biztosítja az iskola 

és az u.n. munka világa közötti átmenetet, segít a megfelelő munkahely megtalálásában – 

elsősorban a szakképzésbe bekapcsolódott diákok számára.  

A Zöld Kakas Líceum Kft. vállalja, hogy tanulószerződést köt az Iskola szakképzésben részt vevő 

diákjaival (akikkel lehet!), és részükre egyedi munkahelyeken történő oktatást és munkavégzést 

biztosít – a felek által közösen meghatározott időtartamokra. A tanulók váltakozva, a speciális 

képzés időtartamára kerülnek a partner munkahelyként megjelölt változó munkahelyekre. A Kft. 

vállalja, hogy a tanulókat - a közösen kialakított rendszerben meghatározott időtartamokra, 

gyakorlati képzésre átveszi és 12 fő tanulóhoz 1 fő szakoktatót biztosít. 

Az egyedi munkahelyen történő szakmai gyakorlatok célja, hogy: 

- a tanuló megszerezze a szakma műveléséhez, az önálló munkavégzéshez szükséges 

gyakorlati tudást, mely képessé teszi őt a munkakör feladatainak szakszerű és 

biztonságos ellátására. 

- használja fel az elméleti tantárgyak során  elsajátított  ismereteket, 

- mutassa meg a technológiai eljárásokat, a műveletek logikai sorrendjét, szakszerű 

kivitelezés módszereit, 

- készítse fel a tanulót a szakmában használatos szerszámok, gépek berendezések 

eszközök alkalmazására, üzemeltetésére, tisztítására és karbantartására, 

- tanítsa meg és gyakoroltassa az alapvető munkafogásokat, műveleteket és 

munkamódszereket, 

- ismertesse meg a szakmában alkalmazott szakkifejezéseket, 

- fejlessze a tanuló kézügyességét, szín, forma és esztétikai érzékét, 

- ösztönözzön a teljesítményképes tudás megszerzésére, 

- neveljen a szakma szeretetére, precíz, pontos és kitartó munkavégzésre, gazdaságossági 

szemléletre, 

- juttassa sikerélményhez a tanulót gyakorlati munkája végzése során, segítse kreativitása 

kibontakozását, 

- készítsen fel önálló ismeretszerzésre, és a korszerű technikai eszközök, technológiák és 

munkamódszerek követésére, 
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A képzések célja:  

Az egyes szakmák szakmai képzésének célja olyan általános műveltségű, korszerű szakmai elméleti 

és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés 

munkaterületének megfelelő tevékenységeket, munkaköröket és foglalkozásokat, ez által a szakmai 

utánpótlást biztosítja. 

 E cél elérése érdekében a képzés nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, 

valamint speciális szaktudást a szakma műveléséhez, a szakmai munkához; 

 alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan hasznosítható szakmai tudást, amelynek 

birtokában képesek szakterületükön a technikai, technológiai fejlődésből adódó változó, 

növekvő szakmai követelményeknek eleget tenni; 

 neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható 

munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és -vállalásra; 

 fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét; 

 készítse fel a tanulókat a szakmai érdekvédelmi szervezetek munkájában való 

közreműködésre; 

 fejlessze a tanulók folyamatos önművelési igényét, készítse fel őket az élethosszig való 

tanulásra. 

A képzés összességében a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési 

célokat, a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is, valamint a 

szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetését. 

6.3. Pentele XXI. Oktatásért Művészetért Alapítvány 

A Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnáziumban folyó tevékenység 

támogató intézménye. 

Szolgáltatja az iskola számára a mentálhigiénés, kríziskezelési, prevenciós feladatok ellátását. 

Inkubátorház jellegével biztosítja az iskola és az u.n. munka világa közötti átmenetet, segít a 

megfelelő munkahely megtalálásában – elsősorban a szakképzésbe nem bekapcsolódó diákok 

számára.  

Aktív szerepet vállal a diákok vállalkozási ismereteinek bővítésében, vállalkozási készségeinek 

fejlesztésében, a pénzhez való reális viszonyuk kialakításában, az iskola melletti munkavégzés és 

pénzkereset feltételeinek biztosításában, a felelős munkavállalói attitűd kialakításában. 
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6.4. Pentelei Tehetségpont 

A Pentelei program keretében folyó mindenféle tehetség-azonosítással, tehetség-gondozással, 

tehetség-tanácsadással kapcsolatos tevékenységet a Pentelei Tehetségpont (PT) keretében fogja 

össze. 

A PT nem önálló jogi személy, az iskola szervezeti egységeként működik. 

A PT már 2010 óta regisztrált tagja a magyar tehetségpontok hálózatának. 

 

6.5. Iskolaszövetkezet 

Az iskolában folyó tevékenység támogató intézménye az Öt Elv Iskolaszövetkezet.  

Szolgáltatja az iskola számára a mentálhigiénés, kríziskezelési, prevenciós, személyes segítéssel 

kapcsolatos feladatok ellátását. Inkubátorház jellegével biztosítja az iskola és az u.n. munka világa 

közötti átmenetet, segít a megfelelő munkahely megtalálásában – elsősorban a szakképzésbe be 

nem kapcsolódó diákok számára.  

Aktív szerepet vállal a diákok vállalkozási ismereteinek bővítésében, vállalkozási készségeinek 

fejlesztésében, a pénzhez való reális viszonyuk kialakításában, az iskola melletti munkavégzés és 

pénzkereset feltételeinek biztosításában, a felelős munkavállalói attitűd kialakításában. 
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7. A választott kerettanterv 

A Pentelei program által választott kerettanterv az általános iskolai képzés számára az 

ALTERNATÍV KERETTANTERV a „különleges bánásmódot igénylő – u.n. ZK” diákok 1-8 

évfolyama számára.)  

(Az EMMI határozat; dátuma: 2016. augusztus 26.; iktatószáma: 33371-8/2016/KOIR) 

A jelen pedagógiai program illetve a választott kerettanterv szerves egységet képez.) 

 

A Pentelei program által választott kerettanterv a középiskolai képzés számára az  

ALTERNATÍV KERETTANTERV a „különleges bánásmódot igénylő – ún. ZK” diákok 

számára”. 

(Az EMMI határozat; dátuma: 2013. május 13.; iktatószáma: 5105-6/2013/KOIR) 

A jelen pedagógiai program illetve a választott kerettanterv szerves egységet képez.) 

  Megjegyzés az alternatív kerettantervben szereplő „különleges bánásmódot igénylő – ún. 

ZK diákok” illetve a jelen pedagógiai programban használt „zűrös helyzetű diákok” fogalmak 

alatt ugyanaz a célcsoport értendő. 

 

8. A Pentelei program vállalt problématerületei és megoldásai – 

kiemelt figyelmet igénylő diákok 

8.1. Halmozódó (egynél több) hátrányok 

Jellemzés 

Egy-egy hátrányos megkülönböztetést előidéző helyzetet (mint pl. "csak" diszgráfia, "csak" etnikai 

származás, "csak" kulturális elmaradás stb.) ma a közoktatás intézményrendszere jó eséllyel képes 

kompenzálni. Ezekben az esetekben többnyire jól látható maga az "ok", így az átlagosnál kicsivel 

több figyelemmel, a kortárs közösség kismértékű motiválásával jó eredmények érhetők el. 

Halmozódás esetén az említett eszközök működtetése már kevés. Nem különíthető el egy jól 

meghatározott "ok", a személyiség sajátos, rejtélyes védekező mechanizmusokat épít ki. 

http://penteleiszakkepzo.hu/images/dokumentumtar/ZK_kerettanterv.doc
http://penteleiszakkepzo.hu/images/dokumentumtar/ZK_kerettanterv.doc
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Megoldás 

Személyközpontú gondoskodás. A gondoskodás egy - markáns - eleme a személyközpontú 

pedagógiai munka. 

8.2. A hiány mindig valami többlettel jár együtt 

Jellemzés 

Köznapi tapasztalat, hogy a "zűrös helyzetű" gyermekek, fiatalok számos hiánnyal rendelkeznek. 

Hiánnyal, vagyismihozzánk, a többséghez képest értelmezhetően rendelkeznek ők hiánnyal. 

Ezt a különbséget jórészt csak mi, a többség érzékeljük az ő hiányuknak – ők maguk általában nem. 

Éppen e miatt meglehetősen nehéz az ő együttműködési készségüket megnyerni az általuk nem 

érzékelt „hiány” leküzdésében. 

Ugyanakkor a "zűrös helyzetű" gyermekek, fiatalok között számos tehetség fedezhető fel. Azaz 

többségük egyfajta képesség/készség többlettel rendelkezik hozzánk, a többséghez képest. Sok 

sikeres közéleti ember CV-jében arról számol be, hogy ő rossz, komisz kölyök - "zűrös helyzetű" 

fiatal volt. Köznapi tapasztalat, hogy a "zűrös helyzetű" gyermekek, fiatalok között számosan 

rendelkeznek különös és/vagy átütő intenzitásúképességekkel - amiket csak azért nem tekintünk 

tehetségnek, mert vagy fel sem ismerjük, vagy nem látjuk hasznosíthatóságuk lehetőségét, s így 

nem hogy tehetségnek, hanem éppen zavaró devianciának tekintjük azokat. 

 

Megoldás 

A program egyik hangsúlyos eleme a nyílt készség/képességtöbblet valamint a különös és/vagy 

átütő intenzitásúképességek (tehetség) gondozása illetve a rejtett készség/képességtöbblet feltárása 

és gondozása.  

Ennek intézményesült keretei  

- a tanulási utak gazdag kínálata (az iskola különböző oktatási egységei) 

- Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola Szakképző Iskola és Gimnázium, Zöld Kakas Líceum 

Kft. és a POMA (Pentele XXI. Alapítvány) keretében a projektszerű tanulás/tanítási helyzetek 

- a Pentelei Tehetségpont működtetése 

- Iskolaszövetkezet 
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9. NEVELÉSI PROGRAMUNK 

9.1. Viszonyaink – az iskola szereplőinek együttműködése 

9.1.1. A tanuló és az intézmény kapcsolata 

Az iskolában az oktatás-nevelés tagozat-, csoport- ill. csoport-szerveződés keretei között folyik. Az 

alapvető szervezeti egység aI-csoport. 

A diák kétféle módon, kettős minőségében kapcsolódik az iskolához.  

 Egyrészt, mint az I-csoport (ill. különféle tanulócsoportok) tagja. Ekkor, mint a csoport tagja az 

osztályfőnökön, illetveaz adott tanulócsoport vezetőjén, koordinátorán stb. keresztül érvényesül 

viszonya az iskolával. 

 Másrészt, mint szuverén egyéniség. Ekkor, mint individuum a mentoron keresztül realizálódik 

kapcsolata az intézménnyel. 

A kétféle viszonyulás nincs egymással hierarchikus kapcsolatban; feltételezik és kiegészítik 

egymást. 

A felnőtt-diák viszonyt éppúgy, mint a diák-diák és a felnőtt-felnőtt viszonyt a szimmetria jellemzi. 

Alapja az alapértékként megfogalmazottautonómia-törekvés elismerése és tiszteletben tartása. 

Minden kapcsolat, viszony esetében elengedhetetlen a szerepek, kompetenciák10 és felelősségek 

pontos körülhatárolása.  

Természetesen ebben a vonatkozásban a felnőttnek (tanárnak, segítőnek, egyéb munkatársnak) 

meghatározó felelőssége van. Ő képviseli elsősorban az iskola alapértékeit, ő adja tovább, ő ügyel a 

megvalósulásukra- miközben az értékek realizálásában a diákok és a felnőttek azonos mértékben 

vesznek részt. 

A diákokkal, munkatársakkal kapcsolatosan felmerülő problémák, konfliktusok megoldására 

alapvetően a resztoratív szemléletmód jegyében járunk el, az azt szolgáló eszköztárat alkalmazzuk. 

A tanuló részvétele az intézmény döntési folyamataiban 

A Pentelei Program szervezeti ethoszának meghatározó eleme az autonomitás-törekvések 

felismerése és támogatása – és ez érvényes diákjainkra és munkatársainkra egyaránt. 

A Pentelei Program szervezeti kultúrájának – a fentiekből következően – meghatározó eleme a 

partnerség. T.i. azautonomitás-törekvések csak társas közegben képesek érvényesülni, ahol az egyes 

autonomitás-törekvések csak a többiekkel együttműködésben lépesek fejlődni. 
                                                           
10 Itt döntési jogkör értelemben! 
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Minden diák éppen úgy élhet a kezdeményezés jogával, mint bármelyik munkatárs.  

A kezdeményezés éppen úgy irányulhat kimondottan az ő személyét érintő dologra, mint az iskola 

kisebb, vagy nagyobb közösségét érintőekre.  

Minden kezdeményezés közösségi legitimációs fórumokon nyer legitimációt, vagy kerül 

elutasításra. Azok a közöségek, ahol valamely kezdeményezés legitimációja eldől olyan 

személyekből áll, akik közvetlenül érintettek az adott ügyben. A legitimációs folyamat során a 

közösség különösen ügyel arra, hogy a szervezet ethoszának kívánatos szintje megerősítést nyerjen. 

A Pentelei Program szervezeti kultúráját átható resztoratív szemlélet és eszközkészlet megfelelő a 

kezdeményezéseket esetenként kísérő feszültségek oldására, az esetlegesen feszültté váló viszonyok 

ismételt harmonizálásra. 

 

9.1.2. A tanulócsoportokba való besorolás 

Új diákjaink rövid, a tanév rendjében meghatározott u.n. ismerkedési időszakra ideiglenes 

besorolást kapnak éppen futó osztályaink/csoportjaink figyelembevételével. Az ismerkedési időszak 

alatt mérik fel szaktanáraink a diák hozott tényleges ismeretanyagát, motivációit valamint 

mentálhigiénés állapotát. Ezek ismeretében, az ismerkedési időszak leteltével ajánljuk meg a 

diáknak a számára legmegfelelőbbnek tartott osztályt/csoportot. Lehetséges, hogy ajánlatunk a 

dokumentáltan befejezett osztályok alapján várhatótól eltér. 

A csoportok kis létszámúak. 

 Az alapvető csoportképzés legfontosabb kritériumai a diákok felkészültsége, tanulási tempója. 

E csoportbontás szerint alakítjuk ki a csoportokat. 

 A másodlagos csoportképzésekkritériumai egyrészt a diákok mentálhigiénés problémái, 

sajátosságai,másrészt pl. a nyelvoktatás kíván csoportbontást részben a tényleges tudás, részben a 

mentálhigiénés állapot szerint.  

 Újabb bontást jelent az u.n. differenciált képzésrealizálása. Ennek keretében részben a hozott 

ismeretanyag közös szintre emelése zajlik, részben folyamatos felzárkóztatás, részben az eltérő 

haladási tempójú diákok számára is megfelelő lehetőségek biztosítása. A kötelezően választott 

tanórákon való részvétel szintén újabb csoportokat hoz létre (pl.: élménysáv foglalkozásai) 

 A fakultációk során a csoportok önkéntes választások során alakulnak ki. 

 A kiscsoportos fejlesztések keretében a csoportképzés az azonos vagy hasonló készség-

/kompetenciahiányok mentén valósul meg játékpedagógiai foglalkozások során. 
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 Az iskola rendelkezésére álló infrastruktúra is igényel csoportbontást, például a 

számítástechnika/informatika oktatását a teremkapacitás miatt kell bontani. 

 A tervezett módon megvalósuló, nagyobb volumenű projektek a korábban említett csoportok 

határain átnyúló, újabb csoportképzést kívánnak meg. 

 Az u.n. témanapok, erdei iskolák, felkészítő tréningek, ill. egyéb projektmódszert alkalmazó 

foglalkozásokon eseti csoportképzés keretében zajlik az oktatás.  

Mind a csoportok kialakításakor, mind a diákok csoportba sorolásakor a lehető legteljesebb 

mértékben igyekszünk a diákok egyéni haladási útjait támogatni. 

 

A csoportok összetételének figyelése folyamatos, a projektek zárásakor, illetve a félévi vizsgák után 

van mód a jelentősebb átstrukturálásra. Cél az, hogy a diákok mindenkor a számukra 

legmegfelelőbb csoportba kerüljenek. 

 

 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységünk. Fejlesztő 

csoport. 

 Sajátos nevelési igényű tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési zavarral küzdő tanulók nevelése, oktatása 

integráltan, illetve „egyéni fejlesztésen alapuló tanmenet alapján működő” úgynevezett „Fejlesztő 

csoport” - ban történik. A csoportot gyógypedagógus vezeti. 

 

A csoportba bekerülő tanulók jellemzői: 

 A normalitás és enyhe értelmi fogyatékosság övezetébe tartozó, értelmi összteljesítményük mellett 

megjelenő teljesítmény és viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének 

következtében alakultak ki.  Eddigi tanulmányaik során gyakran éltek át kudarchelyzetet, az iskolai 

teljesítményelvárások iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző 

jellegű beilleszkedési problémák jellemzik személyiségüket.  

 

A csoportban folyó tevékenység a tanulók felzárkóztatásához:  

- egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés, 

- kooperatív technikák alkalmazása, 
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- projekt-módszer, 

- tevékenységközpontú pedagógiák, 

- fejlesztő értékelés alkalmazása, 

- tanulásmódszertan és az alkalmazott oktatástan módszerének alkalmazása, tanítása, 

- kreatív tevékenységek, sporttevékenységek, 

- önismereti foglalkozások. 

 

Az i-csoportvezető felelőssége 

Az i-csoport azoknak a diákoknak a közössége, akik számára az i-csoport vezetője személye és 

koncepciója meghatározó identifikációs erővel bír. 

A csoport összetartó ereje alapvetően a csoportvezető személye. 

Az i-csoportvezető felelőssége mindenekelőtt 

 a csoportba tartozó diákok személyes fejelsztési terveinek felügyelete (a személyes 

fejlesztési tervek kimunkálása a személyes segítő felelőssége) 

 a csoportba tartozó diákok személyes órarendjeinek felügyelete 

 a csoport, mint közösség működtetésének a felügyelete 

 a csoportba tartozó diákokkal kapcsolatos adminisztráció felügyelete 

 a csoportba tartozó diákokkal dolgozó munkatársak részvételével szervezett stáb 

működtetése. 

 

9.1.3. A munkatársak és az intézmény kapcsolata 

A Pentelei program11s benne az iskola jellemzően ethosz orientált jelleggel működő szervezet.  

Az ethosz-orientált szervezetaz evolúciós szervezetelmélet keretében értelmezhető. 

 

A Pentelei program legfőbb törekvése - a szervezeti ethoszánakrealizálása. 

A Pentelei program szervezeti ethosza az őt alkotó személyek – diákok és munkatársak - személyes 

ethoszainak egyfajta összegződéseként áll elő. 

 

A munkatársak személyes ethoszai  

- egyrészt szándékos választások eredményei 

- másrészt morális tartalmúak, amennyiben a "JÓ" iránti feltétlen elkötelezettséget foglalják 

magukban 

- harmadrészt összhangban vannak saját autonomitás-törekvésükkel, annak egyfajta 

megnyilvánulásai 

                                                           
11A „zűrös helyzetű” fiatalok sikeres életútját megalapozó, annak megvalósítását támogató tevékenységeink összessége. 

E tevékenységek egy-egy markáns csoportja külön intézmények keretében zajlik. A Pentelei program legegyszerűbben 

ezen intézmények összességével jellemezhető. 
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- negyedrészt meghatározó elemei a Pentelei program szervezeti ethoszának. 

(A munkatársak és a diákok közötti különbség talán a legteljesebben éppen személyes ethoszaik 

kifejlettségében, s evvel együtt tudatos és szándékolt képviseletében érhető tetten.) 

 

Mint ethosz-orientált szervezet, a Pentelei program esetében is a munkatársak kapcsolatait 

alapvetően határozza meg aszemélyek egymást választása elve és gyakorlata. A PSZI (Pentelei 

Szakképző Iskola) munkatársi körébe oly módon tud valaki bekerülni, ha ő alapvetően „JÓ”-nak 

tartja a munkatársak által képviselt moralitást.S ez fordítva is igaz. A PSZI munkatársai csak azt a 

személyt fogadják maguk közé, akinek moralitását valamint az őt jellemző drive-ot, autonomitás-

törekvést a magukéhoz hasonlónak találják. A képzettség, a szakmai tudás és tapasztalat csak ezek 

után kerül mérlegelésre. 

 

Az újonnan befogadott munkatárs dominanciája (fontossága, befolyása stb.) a szervezetben annak 

mértékében alakul, amilyen mértékben az ő személyes ethosza befolyást gyakorol a szervezeti 

ethoszra. Mivel a személyek a PSZI-ban folyamatos változásban, fejlődésben vannak - 

folyamatosan változik, fejlődik személyiségük, moralitásuk, megélt autonomitásuk és autonomitás-

törekvésük is. Ennek függvényében folyamatos és dinamikus változásban van az is, hogy a PSZI 

szervezeti ethosza alakításában éppen ki milyen mértékben részes. 

 

Amennyiben valaki esetében az említett változás, fejlődés lelassul, megáll, komolyan számíthat 

arra, hogy egyre kevésbé lesz meghatározó részese a PSZI szervezeti ethosza befolyásolásának. 

Amennyiben valaki esetében az említett változás olyan irányt vesz, amely növekvő mértékben kezd 

eltérni a szervezetet jellemző moralitástól, úgyszintén számíthat arra, hogy egyre kevésbé lesz 

meghatározó részese a PSZI szervezeti ethosza befolyásolásának. 

 

Az együttműködés jellegzetességei 

Műhelyszerű működés 

A felmerülő szakmai, pedagógiai, mentálhigiénés, együttműködési stb. problémákat a probléma 

által érintett munkatársak közössége beszéli meg, jut megoldási javaslatra. A műhelyszerű 

működésnek vannak állandó fórumai (műhely, heti stábok, csoportértekezlet stb.), de a felmerülő 

probléma jellegéből adódóan alkalmi munkacsoport is létrejöhet. Ebben az esetben nagy súlyt 

fektetünk arra, hogy minden érintett részt vegyen a probléma megbeszélésén. A műhely nem 

döntéshozó fórum.  
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Kooperativitás 

Ahhoz, hogy a felmerülő feladatokat, problémákat hatékonyan oldjuk meg, szükség van arra, hogy 

az érintettek mindegyike elfogadja, meggyőződéssel képviselje a konszenzussal kialakított 

megoldási javaslat alapján – a kompetens személy által - meghozott döntést.  

Ha az intézményben dolgozók a felmerülő feladatokat, problémákat együtt oldják meg, akkor 

mindenki magáénak érzi a döntést, nem kerül ellentmondásba a végrehajtásnál. Feltétlenül 

szükséges, hogy a megoldás kimunkálásában azok vegyenek részt, akik érintettek, akiknek dolga a 

megoldás megvalósítása. (Lsd. még a Szervezeti ethoszszómagyarázatban) 

 

Konszenzusos döntések 

Alapelv 

 A döntés és a felelősség EGYSZEMÉLYI 

 A döntés-előkészítés KOLLEKTÍV 

 Az érintettek  KONSZENZUSOS megoldásra törekednek.  

A döntések előkészítése, a problémák megoldási módjának kimunkálása mindig csapatmunka. A 

cél, hogy az összes érintett egyetértésével találkozzék a döntési javaslat. Addig kell dolgozni egy 

kérdésen, amíg minden érintett számára elfogadható megoldási javaslat születik – a kívánatosnak 

tekintett szervezeti ethosz jegyében. A döntés ugyanakkor egyszemélyi: a döntést a kérdéses 

ügyben kompetens személy - aki felelősséget is képes vállalni azért - hozza meg, miközben 

számíthat arra, hogy a döntés végrehajtásában támogatják őt kollégái, akik azt magukénak érzik, 

hiszen együtt alakították ki. 

 

Konszenzusos kompetenciák 

A feladatok elvégzésére, a feladattal kapcsolatos döntéshozatalra és a felelősség viselésére 

feljogosított személy az lehet, akit az iskolavezető alkalmasnak talál, a tantestület hitelesnek fogad 

el, és aki szívesen vállalja a döntéshozói felelősséget.Az adott személy döntési hatáskörét és 

felelősségét alapvetően a szóban forgó személy vállalása, valamint a közösség felhatalmazása 

határozza meg - és nem más (mint pl. státus, kialakult szerepek, stb.) 
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9.1.4. Szülők és az intézmény kapcsolata 

Az iskola fontosnak tartja a szülőkkel (gondozókkal) való együttműködést. A szülőkkel való 

kapcsolattartásban nem tesz különbséget a 18 év alatti és a nagykorú tanulók között. Bár pedagógiai 

értelemben azt tartjuk kívánatosnak, ha a diák, a szülő és az iskola a diák érdekében együtt tud mű-

ködni, tudomásul vesszük, hogy az iskolánkban megjelenő diákok esetében ez nem mindig valósul 

meg.  

Sok esetben kívánatos lenne a szülők/gondviselők mentálhigiénés gondozása, segítése – ezt csak 

korlátozott mértékben vállalja fel az iskola. 

Vállalt küldetésünk szerint az iskola a diákkal áll szerződéses viszonyban és nem a szülővel! 

Ugyanakkor a szülő folyamatos tájékoztatását fontos feladatnak tartjuk – erre szolgáló 

intézményeink: félévente szöveges értékelő lap, féléves és év végi bizonyítvány, szülői értekezletek, 

eseti személyes megbeszélések, válságstáb. 

9.1.5. Atanulók részvételi jogai gyakorlásának rendje az intézményi 

döntési folyamatokban 

A Pentelei Program szervezeti ethoszának meghatározó eleme az autonomitás-törekvések 

felismerése és támogatása – és ez érvényes diákjainkra és munkatársainkra egyaránt. 

A Pentelei Program szervezeti kultúrájának – a fentiekből következően – meghatározó eleme a 

partnerség. T.i. azautonomitás-törekvések csak társas közegben képesek érvényesülni, ahol az egyes 

autonomitás-törekvések csak a többiekkel együttműködésben lépesek fejlődni. 

Minden diák éppen úgy élhet a kezdeményezés jogával, mint bármelyik munkatárs.  

A kezdeményezés éppen úgy irányulhat kimondottan az ő személyét érintő dologra, mint az iskola 

kisebb, vagy nagyobb közösségét érintőekre.  

Minden kezdeményezés közösségi legitimációs fórumokon nyer legitimációt, vagy kerül 

elutasításra. Azok a közöségek, ahol valamely kezdeményezés legitimációja eldől olyan 

személyekből áll, akik közvetlenül érintettek az adott ügyben. A legitimációs folyamat során a 

közösség különösen ügyel arra, hogy a szervezet ethoszának kívánatos szintje megerősítést nyerjen. 

A Pentelei Program szervezeti kultúráját átható resztoratív szemlélet és eszközkészlet megfelelő a 

kezdeményezéseket esetenként kísérő feszültségek oldására, az esetlegesen feszültté váló viszonyok 

ismételt harmonizálásra. 
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Az iskolai diákönkormányzat 

A diákönkormányzat feladata, a tanulók jogainak érvényesítésére és közös iskolai tevékenység 

szervezésére alakított csoport, melyet a tanulók hoznak létre. Minden csoportból szavazással, 

közös megegyezéssel kerülnek ki a diákönkormányzat azon tagjai, akik acsoportjukat 

képviselhetik.A DÖK-öt diákok alakítják meg és működtetik. Céljait, tevékenységét a diákok 

igénye határozza meg. Diákönkormányzati üléseket havi rendszerességgel tartanak, amikor is 

minden képviselő felszólalhat, diáktársai kéréseit megoszthatja vagy iskolai program szervezését 

tervezhetik meg. Fő célja a diákok érdekeinek érvényesítése. 

 

1.      A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2.      Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

3.      Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik. 

4.      Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint alakítja. 

5.      Az iskolai diákönkormányzat munkáját segíti a nevelőtestület egy tagja, akit az igazgató bíz 

meg. 

6.      Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 2 alkalommal össze kell hívni. A diákközgyűlésen 

a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az 

előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az 

iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az 

iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés 

összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az 

igazgató felelős. 

9.2. A nevelő munkánk metodikája 

A Pentelei program módszertani eszközkészletét a küldetésnyilatkozatban ill. a minőségpolitikában 

rögzítettek határozzák meg. A Pentelei program az alábbi metodikai megfontolások alapján épül fel.  
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1. A személyközpontú gondoskodás érvényes mind a segítségért hozzánk fordulókkal, mind 

diákjainkkal, mind a munkatársainkkal kialakítandó viszonyunkra. Minden esetben 

egyéniproblémákra keresünk adekvát megoldást. 

2. A resztoratív szemléletmód áthatja az egész programot. Munkatársainkkal szemben alapvető 

elvárás e szemléletmód, s ezzel együtt a segítő attitüd érvényesítése. 

3. A segítségért hozzánk fordulók, diákjaink önmaguk iránti felelőssége kifejlesztése érdekében 

u.n. szerződéses rendszert működtetünk. 

4. Az önmagunk iránti felelősség kifejlesztéséhez szükséges a közvetlen környezet egyértelmű 

visszajelzése. Ennek fontos eszköze a pontosan definiált követelményrendszer és annak 

következetes betartása. 

5. Az u.n. horizontálistanítás/tanulási helyzetek előnyben részesítése egyik jelentős eszköze a 

long life learning követelményének való megfelelésnek, t.i. ezt a tanulási módot erőteljesen 

preferálja a munkaerőpiac. 

6. A projekt-alapú oktatás lehetővé teszi diákjaink tanulási/ismeretelsajátítási specialitásaihoz 

igazodva a hatékony és eredményes munkavégzést. 

7. A tanórai munkába beépülő készség-, kompetenciafejlesztések az elmaradt korai 

fejlesztéseket is igyekeznek pótolni. (15-20 éves felnőtt emberekkel már nem lehet a 4-10 évesek 

számára kidolgozott módon dolgozni akkor sem, ha a kisgyermekkorban elmaradt fejlesztéseket 

kell pótolni.). 

8. Tanórán kívüli egyéni, ill. kiscsoportos fejlesztés. Specialitása: beépül a mindennapokba. 

Élménysáv alatti tanulószoba és mentori fejlesztés. 

 

9.3. Tevékenységeink 

9.3.1. A mentálhigiénés gondozás 

Valamennyi diákunk számára biztosított mentálhigiénés gondozás formái 

1. Egyéni gondoskodás. Az u.n. személyes segítő rendszer keretében differenciált, alapvetően a 

diák sajátosságaihoz, élethelyzetéhez iagzodó együttműködési formákat ajánl meg, ill. tesz lehetővé 
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a Pentelei Program. Fontos törekvés, hogy kölcsönös választás útján alakuljanak ki segítő-segített 

kapcsolatok. Ezen később bármelyik fél kezdeményezésére közös megegyezés alapján lehet 

változtatni. A mentorrendszer lehetővé teszi, hogy minden diák megkapja azt az egyéni figyelmet és 

segítséget, melyre fejlődéséhez szüksége van. A mentor feladata, hogy folyamatosan figyelemmel 

kísérje mentoráltja teljes életét - aminek csak egy része az iskolai élet. A mentor felelőssége, hogy 

mentoráltjával bizalmi viszony alakuljon ki és maradjon fenn. A mentor joga és kötelessége, hogy 

szükség esetén további szakemberekhez forduljon segítségért mentoráltja érdekében. A mentor 

feladata továbbá a diákkal kapcsolatos személyiségfejlesztő tevékenységek koordinálása. A mentor 

köti meg mentoráltjával az alapszerződést, segít egyéni tanulási tervének kialakításában, valamint 

gondozza a diák egyéni fejlesztési tervét. Mentorság vállalása elvárás pedagógus munkatársakkal 

szemben. A mentori tevékenységre az iskola időkeretet biztosít, a POMA anyagilag is elismeri. 

2. Egyéni gondoskodás. A Pentelei Program minden, benne résztvevő diák számára személyre 

szóló haladási és fejlődési tervet készít – szoros együttműködésben a diákkal, és figyelembe véve a 

Pentelei Program aktuális kínálatát és lehetőségeit. A program kimondottan épít a személyes 

segítők illetve diákok kezdeményezéseire, melyek a diákok sajátosságaiból indul ki.  

3. A mások illetve önmaguk iránti felelősségre nevelésnek legfontosabb eszköze az iskola és a 

diák kapcsolatát definiálószerződéses rendszer működtetése. Polgárjogi szerződésben szabályozza 

az iskola és a diák jogait és kötelezettségeit, a szerződés módosításának lehetőségeit valamint a 

szerződésben foglaltak megszegésének következményeit. Itt kerülnek rögzítésre a diák egyedi 

problémáira tekintettel kialakított egyedi megoldások is. Az egyéni megoldásokat az iskola 

képviselője (a mentor)és a tanuló együtt dolgozzák ki. A diák részéről történő (várható) 

szerződésszegések esetére u.n. kiegészítő vagy kis szerződések lehetőségét rögzítik. E kis 

szerződések teljesítése esetén a "priusz" megszűnik. Szabályozott az is, hogy az iskola részéről és 

nevében kik és milyen tárgykörben jogosultak kis szerződéseket kezdeményezni és kötni. A 

szerződések egy-egy tanévre szólnak. A szerződés végleges tarthatatlansága esetén "felek levonják 

azt a következtetést, hogy nem tudják a vállalt feladatokat teljesíteni", ami a diákjogviszony meg-

szűntetését vonja maga után. 

4. A tudatos közösségfejlesztés. A kortárscsoporti kapcsolatrendszer építése, ápolása szerves 

része a nevelési folyamatnak. A közösséghez való erős kötődések segíthetik diákjainkat karrierútjuk 

iskolai szakaszának sikeres teljesítésében, a későbbiekben mintaként szolgálhatnak, támaszt, 

mindenkori viszonyítási pontot jelenthetnek. A közösségfejlesztés formális színterei a különböző 

tanulói csoportokban zajló oktatási tevékenységek - köztük kiemelten az u.n. mentálhigiénésnek 

tekintett tárgyak oktatása: a szabadsávos ill. délutáni szabadon választható foglalkozások, az egyes 
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csoportokhoz kötődő események (mint pl. osztálykirándulás, tanévkezdő és félévkezdő tréningek 

stb.), iskolai szintű események (projektmunkák, suligyűlés, ballagás, szalagavató, Mikulás, 

Karácsony, Pentele napok, konfliktusoldó foglalkozások, éjszakai foci stb.).Informális színterei a 

diákok önszerveződő csoportjai, a mentorok tevékenysége (mint pl. egy mentormentoráltjainak 

kötetlen összejövetelei, közös programjai stb.). A rendszeres közösségi tevékenységek segítik a 

program alapértékeinek, alapelveinek érvényesítését. Egyik megjelenési formája bizonyos 

események ritualizálódása. Acsoportvezető viseli a döntő felelősséget diákjai, mint "közösségi 

lények" fejlődéséért.  

5. A kis létszámú iskola. A közösségfejlesztés valamint vállalt céljaink, alapelveink és 

alapértékeink érvényesíthetőségének egyik fontos előfeltétele a kis létszámú iskola. Az iskola 

méretéből adódóan mindenki ismer mindenkit, ami egyúttal lehetőséget teremt a mindenkiért vállalt 

felelősség kialakulásához is.   

 

6. A tantárgyi követelmények, a haladás és a számonkérés pontos definiálása. Diákjaink 

mindegyike kudarcos életút után, önértékelési zavarokkal terhelten kerül hozzánk. Alapvetően 

fontos, hogy lényegi folyamataiban kiszámíthatóan működő világ vegye körül őket a Pentelei 

program keretében. Ezt szolgálja az is, hogy a tantárgyi követelmények mind tartalmi, mind időbeli, 

mind formai szempontból részletesen kidolgozásra kerülnek, ahhoz minden diák tanév elején 

hozzáfér - és az oktatás szigorúan e követelmények szerint zajlik. A szerződések természetesen 

meghivatkozzák e követelményrendszert. 

7. Mentálhigiénés tantárgyak. A program sajátossága, hogy a közismereti tantárgyak egy részét 

a mentálhigiénés fejlesztés, harmonizálás céljából alkalmazza. Mentálhigiénésnek tekintett tárgyak: 

testnevelés, művészet: rajz12, játékpedagógia,rekreáció. E tárgyak egy része tömbösítve illetve a 

projektpedagógia elemeit alkalmazva kerül realizálásra, más részük a "hagyományos" tanórai 

keretek között.  

8. Mentálhigiénés vonatkozások a közismereti tantárgyak tanításában 

A közismereti tárgyak tanításában kulcsfontosságú a készségfejlesztés, amelyet változatos 

módszertani megoldásokkal (heurisztikus megközelítés, kooperativitás, kreatív feladatok stb.) 

valósítunk meg. Másrészt - éppen a diákjaink által fokozottan igényelt biztonság érdekében - ezek a 

                                                           
12 Az ismeretátadás és a tehetséggondozás mellett ezek a tárgyak a művészet mint önkifejező eszköz és a művészet mint 

terápiás eszköz vonatkozásában a mentálhigiénés tárgyak közé sorolhatók. 
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feladatok mindig nagyon jól előkészített keretek között jelennek meg (feladatlapok, előre elkészített 

eszközök stb.).  

A tanítás során egyaránt fejleszteni törekszünk mind a kognitív képességeket és az ezekkel 

kapcsolatos készségeket, mind a társas-emocionális képességeket és az intrapszichikus készségeket. 

Utóbbiakat elsősorban a tanítási-tanulási helyzet légköre, a pedagógusok és a diákok személyes 

kapcsolata befolyásolja. A diákok társas és intrapszichikus készségeinek fejlesztésében így el-

sősorban a tanár személyisége és kommunikációja játszik szerepet. A személyközpontú 

megközelítés, a gyakori pozitív visszajelzés, a személyiség egészének minősítésétől való 

tartózkodás teremti meg a tanórán a diákok fejlődéséhez a megfelelő közeget. 

Munkatársaink számára biztosított mentálhigiénés gondozás formái 

A diákok számára biztosított mentálhigiénés gondozás mellett, avval azonos fontosságúan kezelt a 

programban résztvevő munkatársak számára biztosított mentálhigiénés gondozás. Ugyan nem 

kötelező, de a munkatársakkal szemben elvárás, hogy fordítsanak gondot saját személyiségük 

folyamatos fejlesztésére, mentálhigiénés teljesítőképességük karbantartására. Ezirányú 

erőfeszítéseik részét képezik munkájuk értékelésének, az erre fordított idejük egy részét 

munkaidőnek ismeri el az iskola, azaz finanszírozza. 

A munkatársak számára biztosított mentálhigiénés gondozás mindegyik formája meghatározó 

erővel bír a munkatársi közösség milyenségére. Folyamatosan képes megerősíteni a közös 

értékeket, az egymás iránti bizalmat, a biztonságot, amit a társak együttérzése jelent, teret biztosít a 

tapasztalatok alapján az egymástól való tanulásnak. 

1. Szupervízió. Minden munkatársunk számára biztosítjuk a havi rendszerességű konzultáció 

igénybevételét. Ajánljuk erre a programban résztvevő pszichológus munkatársainkat, ám módot 

biztosítunk más választására is (szakértő kollégával konzultáció). 

2. Műhely. Az iskolában zajló nevelési tevékenység számos, előre nem látható problémát vet fel - 

melyek megoldására csoportos fejlesztő tevékenységek keretében van remény. Ilyen pl. a mentori 

munka újabb s újabb nehézségeire választ találni, a részképességzavarok fejleszthetősége 

középiskolás korban, az egymástól való tanulás metodikája és gyakorlata, konfliktuskezelési 

technikák kipróbálása, bevezetése stb. A műhely e folyamatos fejlesztésnek a terepe.  

3. Pentelei képzés A tanév folyamatos tevékenysége a tanárképzése, melyen minden kolléga részt 

vesz. Ez a képzés az iskolában szükséges speciális kompetenciákat fejleszti tervszerűen és 

szakszerűen. 
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4. Tréningek. Évente 2 alkalommal, a tanév zárását követően, ill. a tanévkezdés előtt tartunk 

tréninget. A tanévzárást követően 2-3 napos u.n. „nyári egyetemen, míg a tanévkezdést megelőzően 

a munkatársi gárda háromnapos u.n felkészítő tréningen vesz részt. A „nyári egyetem” kimondottan 

metodikai fejlesztés alapvetően belső erőkkel.  A tanévkezdő tréningen a tanév operatív 

előkészítésén kívül a kooperatív módszerek gyakorlásával, esetjátékokkal, bemutatókkal, ráhangoló 

foglalkozásokkal az egész éves együttműködést is előkészítjük. Ezek a tréningek nagy élményekkel, 

az összetartozás és a megbízható támasz érzésével vértezik fel a résztvevőket. A tréningen való 

részvétel elvárás a munkatársakkal szemben, arra időkeretet biztosít az iskola. 

5. Új munkatársak integrálása. Mivel a program folytathatóságának előfeltétele az alkalmas 

munkatársi közösség, a becsatlakozó új munkatársak fél évig számíthatnak egy, az ő 

beilleszkedésüket segítő munkatárstólmentorálására. 

 

9.3.2. A diákok személyiségfejlesztése 

Vállalt programunk szerint minden diákunk tanulás- és/vagy magatartászavarral küzd, mely az 

esetek szinte mindegyikében egyéb problémákkal terhelődik. Így szinte "természetes", hogy 

diákjaink mindegyikénél fokozott gondot fordítunk személyiségük fejlesztésére, harmonizálására. 

A fentebb felsorolt metodikák, eszközök e célt szolgálják. 

A diák az iskolába kerülése folyamán különböző munkatársakkal találkozik: ideiglenes mentor, 

csoportvezető, szaktanárok, gyakorlati oktatók személyében. A bekerülés után hamarosan 

személyes segítőt választ magának. E folyamat során elkészül a diák anamnézise és profilja. A 

profil megalkotásában az adott diákkal közvetlenül kapcsolatba kerülő munkatársaknak 

konszenzusra kell jutniuk - ez alapján kerül kidolgozásra egyéni fejlesztési terve. 

Mint minden, így a diák személyiségfejlesztésével kapcsolatos lényeges események is rögzítésre 

kerülnek a Pentelei programinformációs rendszerében13. A diák Egyéni Fejlesztési Terve 

tartalmazza az első tanácsadói bejegyzéstől kezdve az évről évre megújuló állapotfelmérés 

bejegyzéseit, valamint a diákkal kapcsolatos fejlesztési célokat, az alkalmazott eszközöket, 

tanulmányi segítségnyújtás, kötelezettségek, a lezárt fejlesztési folyamatok eredményeit. 

 

                                                           
13 A saját fejlesztésű Zöld Kakas Informatikai Rendszer – „adatbazi” - képes kezelni a Pentelei program összes adatát, 

lényeges információját. 
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Ez biztosítja, hogy minden munkatársunk számára lehetővé válik az adott diák rövidebb-hosszabb 

előtörténetének visszakeresése - ami egyrészt alapot képes nyújtani a konkrét esetekben a teendők 

meghatározásához, másrészt biztonságosabbá teszi diákkal kapcsolatos döntéseket. A diákok 

személyiségfejlesztésében a legnagyobb felelősséget a mentor viseli. Munkájába beletartozik a 

részképességzavarok fejlesztésének koordinálása is – egyaránt figyelembe véve az esetlegesen 

rendelkezésre álló szakértői bizottsági diagnózisokat és ajánlásokat, illetve a diákkal kapcsolatban 

lévő munkatársak nagy felelősséggel megfogalmazott javslatait. 

 

A diákok "közösségi lény" mivolta fejlesztésében a legnagyobb felelősséget acsoportvezető viseli. 

A hatékony és eredményes oktatás előfeltétele a tanulók személyiségének, pszichés funkcióinak, 

képességeinek megismerése, kompetencia területeik alapos ismerete és az ezekhez igazodó, a 

tanítás-tanulás folyamatát segítő módszerek, eljárások, eszközök biztosítása. Iskolánk tanulóinak 

képességprofilja nagy eltérést mutathat. Ezért fontos minden tanuló egyéni fejlődési folyamatának 

megismerése és az ehhez igazodó differenciált, egyéni nevelés, oktatás, fejlesztés kidolgozása. 

Feltérképezzük a tanuló előismereteit, képességeit, érdeklődését, motiváltságát, tanulási stílusát, 

szokásait, tempóját, társas kapcsolatait, fizikai és pszichés állapotát. A tanulók alapos ismeretében 

határozhatók meg azok a differenciált, egyéni célok, amelyeket egy-egy (háromhavonta) pedagógiai 

szakasz végére el kell érni, és amelyekre a további tudás, fejlesztés építhető. 

Az egyéni fejlesztési tervet közösen készíti a fejlesztőpedagógus, szaktanár, mentor. Törekszünk 

arra, hogy a tantárgyi követelmények illeszkedjenek a gyermek képességfejlődésének üteméhez. 

 Az elsajátítandó tartalmak kijelölésekor élünk az egyes területek módosításának, elhagyásának 

vagy egyszerűsítésének, illetve korábbi még nem rögzült anyagrészek, egyéni készségek és 

képességekújratanításának lehetőségével. 

A fejlesztési tervet háromhavonta értékeljük közösen: szaktanár, mentor fejlesztőpedagógus. 

 

Életinterjú 

Iskolánk célravezető eszközként használja fel az életinterjú eszközét a diákkal való foglalkozás 

közben. Az interjúk elkészítése során a tanulókkal való négyszemközti kommunikáció lehetőséget 

ad arra, hogy az interjúztató figyelme kizárólag az interjúalanyra összpontosítódjon. Így nagyszerű 

alkalom nyílik arra, hogy a tanulót még jobban megismerjük. Mindeközben az így létrejött 

többletfigyelemmel, a diák egyik fontos alapszükségletét elégítjük ki a biztonság és a védelem 

szintjén. 
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9.3.3. Felzárkóztatás (harmonizálás) 

Alapvetően nem a „valamihez való felzárkóztatás” – azaz a diák „felzárkóztatása” az iskola 

követelményeihez – a cél, hanem a diák egyedi igényeinek, jellegzetességeinek megfelelő kínálat 

(tanulási helyzet és mód) biztosítása. 

Az u.n. differenciált képzés alkalmazásával az egyéni haladási ütemet veszi figyelembe az iskola 

(lsd. a tanulócsoportokba való besorolás c. fejezetet). 

A Pentelei Program a jelzett mintázati sajátosságokat sajátos oktatás-szervezési megoldásokkal 

igyekszik leképezni. Sok és folyamatosan változó, közismert terminológiával: formális, nem-

formális tanulási/tanítási helyzetet teremtünk – még az informális tanulási/tanítási helyzeteket is 

bevonjuk a lehetőségek közé.14 Ezek keretében pedig a tapasztalati tanulás, a projekt-alapú tanulási 

formákat részesítjük előnyben. 

A diákok egyéni igénye és szükségletei szerint e célra biztosított órakeretben végzik pedagógus 

munkatársaink a korrepetálás lehetőségét, tanulószobai keretek között. Ez sok esetben egyúttal 

készségfejlesztés is, ami beépül a tanulók órarendjébe.  

A belső tanulási utak sokfélesége, a közöttük való választás lehetősége nagyrészt kiváltja a 

„felzárkóztatást”. 

 

9.3.4. Tehetséggondozás 

A „zűrös helyzetű” diák definitíve tehetségesnek tekinthető. Hisz rendelkezik 

 különös képeségekkel és 

 ezek realizálására intenzív hajtóerőkkel. 

A Pentelei program széles körű kapcsolatrendszert épített ki és ápol. Partnereink számos lehetőséget 

ajánlanak fel részben azon diákjainknak, akik az iskola által biztosítottnál magasabb szintű 

ismeretekre vágynak (pl. idegen nyelv, informatika), részben azoknak, akik az iskolai 

rendszerünkből hiányzó területeken mutatnak tehetséget (pl. extrém sportok, tánc stb.). Egyedi 

tanterv készül ez esetekben a diák számára, ilymódon szerves részévé válik az iskolai 

tevékenységének. Ez megjelenik az értékelés során is. 

                                                           
14 A 7. fejezetben hivatkozott alternatív kerettanterv terminológiájával: olyan lehetőségeket szervez a program 

folyamatosan, melyekben a diákoknak módjuk nyílik a számukra adott u.n. impresszív világ-elsajátításal fordulni a 

világ felé. 
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Minden diákunk számára lehetőséget biztosítunk a középszintű érettségi vizsgára felkészüléshez a 

kötelező érettségi tantárgyakból.  

Az iskola, mint akkreditált tehetségpont lehetőséget teremt a művészi képességekkel rendelkező 

diákjaink tehetségének kibontakoztatására is. 

Az egyéni karrierutak tervezése, építése során munkatársaink nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy 

feltárják az egyéni képességeket és segítsék azok kibontakoztatását – ugyanakkor segítsenek a túlzó 

vágyak, a hibás önkép alapján kialakított irreális jövőkép reálissá formálásában.  

Tehetséggondozási tevékenységeinket a Pentelei Tehetségpont fogja össze. A Pentelei tehetségpont 

2013-ban elnyertea Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által való akkreditációt. 

 

Élménysáv 

Az Élménysáv egy olyan kötelezően választandó, emellett fakultatív jellegű iskolai elfoglaltság, 

amely egy a napi órarendbe ágyazott a normál oktatási anyagoktól eltérő tevékenységek halmaza.  

Ez irányú törekvéseink legfőbb célja a gyermek érdeklődési köreinek feltárása és az ehhez 

kapcsolódó szakmai-közismereti kompetenciák erősítése. Az élménysávokra kialakított 

elfoglaltságok nagyobb teret engednek a diákok intellektuális igényeinek és kevésbé kényszeríti 

őket olyan ismeretek elfogadására, ami az érdeklődési körükön kívül esik. Nagyobb szabadsággal 

fognak rendelkezni az oktatási folyamat során, amit szabadon fordíthatnak tanulásra, 

ismeretszerzésre vagy egyéb, fakultatív iskolai elfoglaltságokra. Az új program célja egy boldogabb 

gyermek, aki nyitottabban áll a tanuláshoz és az iskolába járás nem terhet, hanem örömet jelent a 

számára. Lehetőség van a különlegesen tehetséges diákok tehetségkibontakoztatására, kiemelkedő 

képességeik gondozására, fejlesztésére, versenyekre, kiállításokra való felkészítésére is. 

 

 

9.3.5. Karriertervezés 

A diákok munkaerőpiaci készségeinek fejlesztése 

Vállalt feladatainkból következik, hogy nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni karrierút építésére. 

Ennek lényeges eleme a munkaerőpiac által egyre inkább megkívánt sajátos készségek fejlesztése 

(mint pl. reálisönkép, a személyiségen belüli erősségek és gyengeségek tudatos feltárása és 

kezelése, rövid- és hosszútávú személyes célok definiálása, a célok eléréséhez szükséges stratégia 

és taktika kialakítása, sikeresség-kritériumok megfogalmazása és egyes élet-periódusok eszerinti 
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értékelése stb.). E készségek fejlesztése a személyiségfejlesztési tevékenységgel összehangoltan 

zajlik. 

A formális, nem-formális és informális tnítás/tanulási helyzetek szervezése keretében (is) zajló 

készségfejlesztések során tudatosan nagy hangsúlyt fektetünk a munkaerőpiac által megkövetelt 

készségek fejlesztésére is (mint pl. csoportban való dolgozás, azonosulás a feladattal, 

teljesítményelvárásoknak való megfelelés, célirányos ismeretszerzés, megújulási készség, 

magasfokú önismeret és az ön-értékek képviselete, probléma felismerési és megoldási készségek 

stb.) 

 

Kompetencia tanúsítvány 

Amikor valakinek a kompetenciáját szeretnénk fejleszteni, az a célunk, hogy cselekvőképessé 

tegyük egy olyan világban, amelyről nem tudjuk előre, milyen konkrét, specifikus cselekvéseket fog 

igényelni. Az előre nem látható helyzetekben való aktív cselekvőképesség kialakítása a 

legkomolyabb célunk. 

Oly módon kell alakítani a tanulás megszervezését és az iskolánk belső világát, hogy az a 

jelenleginél jóval több és gazdagabb aktivitást biztosítson a tanulók számára, a tanulók a mainál 

sokkal több olyan nyitott problémahelyzettel találkozzanak, amelyben saját maguknak kell 

megtalálniuk a megoldást. A kompetencia tanúsítvány elkészítésében segítségünkre van a 

kompetenciatérkép is. Kompetencia térkép egy olyan kérdőív, melynek segítségével mind a gyerek, 

mind az oktatók, többet tudhatnak meg a tanulóról. A kompetenciatérkép segítséget nyújt abban, 

hogy miben kell fejlődnie, avagy milyen erősségei, illetve gyengeségei vannak a tanulónak. A 

kompetencia tesztet, a tanuló által tanult szakmához igazítjuk, segítve ezzel a munkavállalás 

esélyeit.  

Iskolánk több kompetencia vizsgálatot is végez a gyerekekkel szemben. Néhány pld. 

Szakmai készségek:  köznyelvi olvasott szöveg megértése 

    köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 

    elemi szintű számítógép használata  

információforrások kezelése 

    köznyelvi beszédkészség 

Személyes kompetenciák: önfejlesztés 

    szervezőkészség 

Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő készség 

    határozottság 

Módszerkompetenciák: logikus gondolkodás 
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    információgyűjtés stb. 

 

Az értékeléseket különböző módon végezzük. Az alsóbb évfolyamoknál /9.10. évfolyam/ 1-3 ill. 1-

5-ös skálán, egyszavas értékelés van. A felsőbb, vizsga előtt álló évfolyamoknál /11.12.évfolyam/  

1-3 ill. 1-5-ös skálán bővebben kifejtve a gyermekek kompetenciáját értékelve adunk ki 

bizonyítványt. 

A kompetencia tanúsítvány fő feladat, hogy az iskolapadból kikerülő diák, mint kezdő 

munkavállaló, a lehető leginformatívabb bizonyítványt adhasson a munkáltató kezébe, segítse vele 

annak lehetőségét, hogy a számára leginkább ellátható feladatkörben legyen alkalmazható. 

 

A karriertervezés tantárgyi keretek között 

Ahogy a mentálhigiénés gondozásnak speciális tantárgyi keretet biztosítunk, úgy a karriertervezés is 

megjelenik sajátos tematikaként a különböző tantárgyak kereti között. E tematikák pl. a 

társadalomismeret, vállalkozási ismeretek, osztályfőnöki óra, digitális ismeretek. 

 

Egyéni karriertervezés 

A különböző felmérések (SWOT analízis, tanulói értékelések stb.) módot nyújtanak a reális én-

célok kitűzéséhez, a változások nyomonkövetéséhez. Egyúttal komoly segítséget kínálnak az 

osztályfőnökök valamint a mentorok számára. 

Az utolsó évfolyamokon egyéni tanácsadással segítjük iskolaválasztásukat, pályaválasztásukat, 

munkahelykeresésüket (szituációs gyakorlat – állásinterjú, kész önéletrajz, kompetencia 

tanúsítvány) 

Munkatapasztalat-szerzés 

A Zöld Kakas Líceum Kft. gyakorlati szakképzés szervezési tevékenysége keretében, szervezett 

formában kínálunk lehetőséget diákjaink számára az élményszerű munkatapasztalatok 

megszerzésére. Néhány lehetséges megvalósulás 

 üzemlátogatások 

 diákmunka szervezése, bonyolítása 

 piaci megrendelések fogadása 

 az iskola valódi megrendeléseket ad egyes vállalkozó diákcsoportoknak (pl. taneszköz 

készítésre, a fenntartó Alapítvány programjain közreműködésre stb.) 



48 

 

változat 3     hatálybalépés dátuma2018.09.01. 

 vállalkozói ötletek megvalósításához háttér biztosítása 

A karriertervezés segítése egyéb tanórákon 

A közismereti és a mentálhigiénés tárgyak keretében (is) zajló készségfejlesztések során tudatosan 

nagy hangsúlyt fektetünk a munkaerőpiac által megkövetelt készségek fejlesztésére is (mint pl. 

csoportban dolgozás, azonosulás a feladattal, teljesítményelvárásoknak való megfelelés, célirányos 

ismeretszerzés, megújulási készség, magasfokú önismeret és az ön-értékek képviselete, probléma 

felismerési és megoldási készségek stb.) 

A szaktanári munka – támaszkodva a diákok készség-, motiváció- és pályatükrére - része a szak-

tárgyi kereten belül folyamatosan erősíteni a diákok reális egyéni karrier-céljait (mint pl. egyéni 

feladatok, kutató, gyűjtőmunka, beszámoló, kiselőadás stb.) 

 

9.3.6. Az iskola által kínált élmények 

Az iskola a diákjai számára a tanulási lehetőségen túl szocializációs közeget, sajátos értékeket 

megjelenítő referenciacsoportot jelent. Azok az élmények, melyek megszerzésére az iskola hivatott: 

Az egyéni teljesítmény mérhetőségének élménye (az iskolai követelményeknek való megfelelés, a 

tanuláson kívül számtalan területen kibontakoztatható kreativitás kipróbálása, stb.) 

A kortárs csoportban való létezés élménye (a saját helyének, szerepének, lehetőségeinek 

kipróbálása, a közösség hatékony működésének segítése stb.) 

Mintaadó felnőttekkel való találkozás, együttműködés, sajátos kapcsolatok kialakításának élménye 

(szaktanár, csoportvezető, mentor, segítők, stb.) 

Egy markánsértékrendet felmutató intézményhez való tartozás élménye (működési rend, 

ünnepélyek, rítusok, szokások, hagyományok, írott és íratlan szabályok stb.). 

 

Pentelei-napok 

A Pentelei-napok megrendezése hagyomány iskolánkban. Ennek során érdekes és változatos 

programok várják tanulóinkat.  

A programok célja: a közösségépítés és a szórakoztatás, kikapcsolódás. A pedagógusoknak és a 

diákoknak emellett lehetőségük adódik nem kötött, tanórai keretek között megismerni egymást. 

Fejlesztésre kerülő területek: a csoportos feladatok során a szociális képességeik fejlődnek 

(empátia, tolerancia, együttműködés), kommunikációs képességeik, csiszolódik a tanulók 
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viselkedéskultúrája, fejlődik a problémamegoldó képességük, a téri tájékozódásuk és logikus 

gondolkodásuk. 

A programok típusai: nyitott élménysávos tanórák, szakmai versenyek, sportvetélkedők, koordináta-

túra, kirándulás, fordított nap. 

A megvalósítás formája: a programok projektóra keretében kerülnek megszervezésre. 

 

9.3.7. Gyermek és ifjúságvédelem 

A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat az iskola mellett a POMA is segíti, mint pl. 

 a diák számára veszélyeztető körülmények - a környezete, családja vagy bármely más szituáció– 

felismerése, megelőzése, illetve megszüntetése 

 veszélyeztető körülmények között kiemelten kezeli a szenvedélybetegségeket, azok megelőzését 

 kezdeményezi az iskola drogstratégiájának a kidolgozását, s annak végrehajtását folyamatosan 

figyelemmel kíséri 

 a személyes segítő, a csoportvezetők, a szaktanárok illetve a diáktársak ez irányú jelzéseinek 

fogadása 

 rendszeres részvétel az iskola stratégiai feladatkörű munkacsoportjainak a munkájában 

 aktív részvétel az iskolai konfliktusok resztoratív szemléletű megelőzésében illetve feloldásában 

 kapcsolattartás a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszerrel például nevelési tanácsadó, 

drogambulancia, gyermekjóléti szolgálat, lelkisegély szolgálat stb. 

 családlátogatás, környezettanulmány végzése 

 a biztonságos adatkezelés biztosítása 

 az iskola igazgatóján keresztül intézményi szintű eljárások kezdeményezése – különösen a diák 

anyagi veszélyeztetettsége, illetve más, pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető 

tényezők megléte esetén. 

 

9.3.8. Szociális hátrányok enyhítése 

Az iskolai szociális munka keretein belüli feladatokat – közte a szociális hátrányok enyhítésére 

vonatkozó programot is - az iskola mellett a POMA látja el, mint pl. 
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 a diák számára veszélyeztető körülmények - a környezete, családja vagy bármely más szituáció– 

felismerése, megelőzése, illetve megszüntetése 

 a szociális szempontból veszélyeztetett diákok egyéni tanulási és fejlesztési terve kialakításában 

közreműködés tanácsadással 

 a Pentelei program keretében elérhető szociális jellegű támogató rendszerek koordinátorai felé 

folyamatos jelzések biztosítása, valamint a diákok figyelmének a felhívása ezekre a lehetőségekre 

 aktív részvétel a szociális szempontból veszélyeztetett diákokkal foglalkozó munkacsoportok 

munkájában 

 a szociális szempontból veszélyeztetett diákok mentorainak támogatása 

 figyelem arra, hogy a szociális szempontból veszélyeztetett diákok esetében e veszélyeztetettség 

ténye ne legyen negatív hatással az érintett diák esélyegyenlőségére, ne legyen forrása semmilyen 

megbélyegzésnek 

 családlátogatás, környezettanulmány végzése 

 a biztonságos adatkezelés biztosítása 

 különös figyelem és támogatás a szociális szempontból veszélyeztetett diákok 

karriertervezéséhez, karrierépítéséhez. 

 

9.3.9. Esélyegyenlőség 

 

Az isola szervezeti ethoszának, s így kultúrájának meghatározó eleme mind a diákok, mind a 

munkatársak automitás-törekvéseinek támogatása. 

A személyek autonomitás csak társas közegben képes kibontakozni és fejlődni. 

A Pentelei Program azzal a feltételezéssel él, hogy a Programban érintett személyek túlnyomó 

hányadában hajtóerőszerűen, erőteljesen él az a törekvés, hogy önnön autonomitását mind 

magasabb szinten élje meg. Azaz olyan társas közeg jön létre és működik, ahol az egyes személyek 

– belátva e sajátos egymásrautaltságot – abban érdekeltek, hogy a többiek is képesek legyenek 

önnön autonomitásukat kibontakoztatni. T.i. ebben az esetben jut ő is autonomitás-fejlesztő 

hatásokhoz. 

Meghatározó pedagógiai célunk e fejlesztő hatású szervezeti kultúra kiépítés és működtetése. 
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9.4. Mérés, Értékelés, Ellenőrzés 

9.4.1. Felvétel az iskolába 

a) Általános iskola 

1. Iskolánk minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik 

életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: – a gyermek születési anyakönyvi 

kivonatát; – a szülő személyi igazolványát; – a gyermek lakcímkártyáját; – az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; – a gyermek egészségügyi könyvét a 

gyermekorvos felvételi javaslatával; – szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: – a tanuló anyakönyvi 

kivonatát; – a szülő személyi igazolványát; – az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; – az 

előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 5. A tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve 

magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 

figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.   

6. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a 

tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 

Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem 

felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán 

teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az 

előző évfolyamra beiratkozni.  

 

b) Szakképzés 
 

Szakképző évfolyamra történő felvétel szempontjai: 

1.       Iskolánk minden általános iskolai követelményt sikeresen teljesítő tanulót felvesz. 

2.       A 9. évfolyamba történő beiratkozás feltétele, hogy a tanulót az adott szakmára orvosi 

alkalmasság feltételeinek megfeleljen 

3.       A pályaalkalmassági elbeszélgetésen a szakmai kolléga alkalmasnak találja a szakma 

tanulására. 
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4.       Szakmához kapcsolódó egyéb bemeneti feltétel teljesítését igazoló dokumentum 

rendelkezésre álljon. ( Érettségi utáni szakképzésnél sikeres érettségi vizsga bizonyítvány, 

Lovastúra vezető – Rajt-engedély vizsga) 

5.       A szakképző évfolyamokra  történő beiratkozás kiskorú diák esetén szülői felügyelettel 

történik. 

6.       A beiratkozáskor be kell mutatni: 

–        a gyermek és a szülő személyi igazolványát és a lakcímigazoló hatósági igazolványát; 

–        a tanuló általános iskolai bizonyítványát 

–        a tanuló azonosító kártyát 

–        a tanuló TAJ kártyáját 

–        a tanuló ingyenes tankönyvtámogatás igényléséhez szükséges iratokat 

–        diákigazolvány adatlapját 

–        a szakértői bizottság véleményét (amennyiben van). 

 

 

A felvételi eljárás célja egyfelől az, hogy az iskola megtalálja azokat a tanulókat, akikkel a 

későbbiekben jó együttműködést tud kialakítani, másfelől viszont az, hogy valóban azok a diákok 

kerüljenek be az iskolába, akiknek a számára a Pentelei Szakképző Iskola a legmegfelelőbb 

intézmény. 

A felvételi eljárás során egy szakoktatókból és az iskolavezetésből álló ismerkedő elbeszélgetésen 

felméri a jelentkező diákok szakmai rátermettségét, megvizsgálva azt, hogy melyik 

tanulócsoportban lenne a leghatékonyabban fejleszthető a tanuló. Az iskola bármelyik évfolyamra 

felvesz diákot, ha az megfelel a felvételi követelményeknek, és hely is van számára az adott 

évfolyamon. 

Az átjárhatóság biztosítása 

Az egyes csoportok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A felmérő 

feladatait acsoport szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelés azonban azonos norma 

szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható szorgalmi feladatokat, amelyek 

többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik.  
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Az alapkompetenciák akár másik iskolából, akár másik szakmáról történő váltás esetén 

beszámíthatók, a szakmai kompetenciákat az elméleti és gyakorlati oktató közös felméréssel és 

értékeléssel dönti el. Szakmaváltás indokolt esetben lehetséges, de különbözeti vizsga letétele 

szükséges azokból a szakmai tantárgyakból, mely az előzetes tanulmányok során nem került 

értékelése. Erre leggyakoribb esetben félévi vagy év végi vizsgahéten illetve a pót- és javítóvizsgák 

esetében kerül sor. 

  

 

 

Különbözeti vizsga 

A különbözeti vizsgát a csoportvezető szervezi meg. Az adott tantárgy szaktanára, mint kérdező 

tanár részt vesz a vizsgán és értékeli a feleletet. A különbözeti vizsga bizottságában részt vesz az 

igazgató, vagy igazgató helyettes, a szaktanár és az osztályfőnök. A vizsgát köteles letenni az a 

tanuló, aki egyik szakmából, vagy szakmai ágazatból kíván átlépni egy másikba, vagy menet 

közben kíván csatlakozni a képzéshez. Különbözeti vizsgát köteles tenni továbbá az a tanuló is, aki 

másik iskolából, intézményből jön és nem tanulta a pedagógia programban szereplő tantárgyak 

egyikét, illetve érettségi után szakmatanulás céljából rövidíteni kívánja a képzési időt. 

 

9.4.2. A diákok értékelése 

Iskolánk a 2013.09.01.-től elfogadottALTERNATÍV KERETTANTERV a „különleges bánásmódot 

igénylő – u.n. ZK” diákok számára szerint dolgozik.  

Ennek egyik következménye, hogy az iskola tantárgyi struktúrája illeszkedik a mindenkor hatályos 

CXC/2011. sz. törvény előírásaihoz – azaz a diákok tevékenységének értékelése a tanév végén a 

törvény szerinti tantárgyak szerint is megtörténik. 

A szakképzés keretében a szakmai követelménymodulok mentén kapnak a tanév végén értékelést a 

diákok, ez kerül a bizonyítványba. 

Az iskola az u.n. kompetencia-azonosítást és –tanúsítást tekinti a diákok értékelése preferált 

módjának, ez képezi az iskolában folyó pedagógiai munka egyik meghatározó visszajelző-

szabályozó elemét. A diákok időről időre – az i-csoportvezetők döntései alapján u.n. 

kompetenciatanúsítványt kapnak visszajelzésként az adott időszakban elért haladásaikról. 
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Az ajánlásokkal ellátott kompetenciatanúsítvány fontos eleme a diákok portfóliójának. (lsd. 9.3.5. 

Karriertervezés) 

Megkülönböztetetten fontos eleme értékelési rendszerünknek, hogy az iskola alternatív kerettanterv 

szerinti tevékenysége ezen keresztül illeszkedik a mindenkor hatályos köznevelési rendszerhez. 

Diákjaink annak ellenére megkapják a központilag előírt tantárgyak szerinti értékelést és 

bizonyítványt (is), hogy az oktatási/nevelési tevékenység jellemző módon nem tantárgyakra 

szervezett az iskolánkban. 

 

 

 

 

 

Értékelési rendszerünk alapjai 

 Azt tanúsítjuk, amit a diák tud (nem azt, amit tudnia kellene). Nincs bukás, 

évfolyamismétlés – egyéni haladási tempók vannak. 

 Ugyanazt a tudást többféle módon (foglalkozásokon, projektekben, nem-formális illetve 

informális keretek között, stb.) is el lehet sajátítani. 

 A megszerzett kompetenciák15 – úgy a készségek és képességek, mint a tudáselemek - 

azonosítását és tanúsítását állítjuk értékelési rendszerünk középpontjába. A megszerzett 

kompetenciák tanúsítása nagyon sokféle értékelési skála mentén történhet. A releváns 

értékelési skála készítése, ill. kiválasztása minden esetben az értékelést végző munkatárs 

felelőssége. 

 Meghatározott időszonkéntu.n. kompetenciatanúsítványban kerül összefoglalásra a diák 

adott időszakban elért fejlődése. 

 

Tantárgyi követelmények 

A tanév elején (féléves tantárgynál a félév elején) minden diák kézhez kapja a tanult tantárgyak 

követelményeit. Ez a Követelmény tartalmazza a tanult tantárgy óraszámát, a szükséges 

taneszközöket, felszerelést, az értékelés (osztályozás) szempontjait, módjait, valamint a tanult 

tananyag egységeit. Ezen kívül a tanév (félév) elején haladási terv is készül, melyet az iskola 

honlapjára teszünk fel tantárgyanként kompetencia alapú tanmenet formájában, melyben pontosan 

feltüntetjük, mikor milyen tananyagot tanítunk, jelöljük  a számonkérések időpontját.  

Tantárgyi értékelés 

                                                           
15 Itt a „kompetencia” fogalom alatt egyaránt értünk készséget, képességet valamint tudás- ill. ismeret-elemet (itemet). 
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A tantárgyi értékelés év közben és év végén érdemjeggyel történik. Félévente minden diák félévi 

vizsgák keretében számot ad a félévben elsajátított tananyagról, mely érdemjegy a leginkább 

meghatározó a félévi illetve az év végi osztályzat során. Félévente ÉRTÉKELŐLAP készül. Az 

ÉRTÉKELŐLAP-on minden tanult tantárgyból a szaktanár értékeli a diákot az elmúlt időszak során 

kapott jegyekkel és/vagy szövegesen. Az értékelő lapon megjelenik a diák tanórai jelenléte is. Ezen 

kívül külön jelöljük az érvényben lévő és megszegett kisszerződéseket, bármilyen tanári, 

csoportvezetői, mentori megjegyzés, dicséret, üzenet is teret kap itt. Az értékelőlap egy példányát a 

diák kapja, a másik példány az iskolai nyilvántartásba kerül, a diák "dossziéjába". Ugyanebben az 

időszakban a diák maga is értékeli adott periódusban nyújtott teljesítményét mentorával, 

osztályfőnökével. 

A magatartás és a szorgalom csak szöveges értékeléssel történik, félévkor az ellenőrzőbe, év végén 

kompetencia tanúsítvány formájában. 

Projekt-értékelések 

A projektek keretébe betervezett s megvalósított ú.n. ellenőrző pontok kiváló és a projekt-

folyamatba természetszerűen illeszkedő(!) lehetőséget biztosítanak arra is, hogy az érintettek 

egyrészt képet alkothassanak a projekt-résztvevők meglévő és megszerzett tudásairól, másrészt 

azokat visszajelezhessék, megerősíthessék egymásnak. A projekt végén a projektet vezető tanár és 

szaktanárok együttesen megbeszélik az egyes diákok tevékenységét, azonosítható tudás és 

kompetencia tartalmakat, a szaktantárgyak illetve a szakmai vizsgakövetelmények tartalmaival. 

Az így azonosított tudástartalmak megerősítésre, értékelésére és elismerésre kerülnek. 

Adminisztrálásuk az erre alkalmas Adatbaziban történik. 

 

9.4.3. A munkatársak értékelése 

A munkatársak értékelésének funkcióját a PSZI-ban, mint ethosz-orientált szervezetben a 

rendszeres és szándékolt visszajelzések töltik be. 

 

A pedagógusok helyi intézményi feladatainak meghatározása 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában 
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Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri 

leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján. 

  

A pedagógus: 

 A tanulók fejlődését figyelemmel kíséri és elősegíti 

 Nevelő-oktató tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket 

tárgyilagosan és többoldalúan nyújtja. 

 A tanulók emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja; 

 Nyitott és figyelmes a környezetére. Építő jellegű javaslataival és kritikájával segíti az 

intézményi munka hatékonyabb működését. 

 Alkotó módon részt vesz: 

o a nevelőtestület újszerű törekvéseiben, 

o a közös vállalások teljesítésében, 

o az ünnepélyek és megemlékezések rendezésében, 

o az iskola hagyományainak ápolásában, 

o az iskola épületének, folyosóinak, tantermeinek díszítésében, 

o a tanulók folyamatos felzárkóztatásában, tehetséggondozásában 

o az ifjúságvédelmi tevékenységben, 

o az iskolai élet demokratizmusának fejlesztésében. 

 Közreműködjön az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 Részt vesz a nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken, 

stábokon 

 A munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb 

az adott munkanapon az első óra előtt fél órával köteles bejelenteni az intézmény 

vezetőjének, hogy helyettesítéséről intézkedés történhessen.  

 Felelős az iskola vagyonának védelméért, a munka – és tűzvédelmi szabályok betartásáért és 

betartatásáért. 

 Az iskola eszközeit (projektor, laptop, kamera stb.) használat után mindig visszateszi az 

eredeti helyére (a leltári szabályzat szerint). A következő heti eszközigényét jelzi a 

gondnoknál az adott hét utolsó tanítási napján. A gondnok eszközbeosztást készít róla, 

melyet kifüggeszt a tanári hirdetőtáblára.  

 Az ügyeleti teendőket az igazgatóhelyettes által elkészített és a tanáriban, illetve 

igazgatóiban kifüggesztett beosztás szerint látja el. 
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 A tanítási, foglalkozási órák megkezdése előtt legalább 15 perccel, a munkahelyén 

tartózkodik a munkájához szükséges eszközökkel együtt. 

 A rendelkezésére bocsátott kulcsokkal gondosan jár el és megőrzi azokat. Elvesztésük 

esetén köteles azt önállóan, saját költségén pótolni. 

 Anyagi felelősséggel tartozik az általa használt tanterem és a teremben található eszközök 

állagának megóvásáért. A termet tisztán hagyja maga után. 

 14 napos gyakorisággal megkeresi az oktatásért felelős igazgató-helyettest és kötetlen 

beszélgetés formájában tájékoztatja a munkavégzésével kapcsolatos iskolai dolgairól.  

 Munkavállaló jelen munkaviszonya fennállása alatt más munkáltatónál munkaviszony, vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése előtt köteles munkáltató részére írásban 

bejelentést tenni. Amennyiben a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony 

jelen munkaviszonnyal összeférhetetlen, illetve sérti a munkáltató jogos gazdasági érdekét, 

úgy annak létesítését a munkáltató írásban megtilthatja. 

 munkabérét minden tárgyhót követő hónap 10-ig megkapja, az iskola e-naplójából, az 

„Adatbazi”-ból (innentől: Adatbazi) kinyerhető információk és az I. számú melléklet alapján 

 Munkájának eredménye: 

 Akadálytalan működés, hatékony és gördülékeny oktatás 

 A nevelés oktatás színvonalának, minőségének javulása 

 Állandó igény az iskola szolgáltatásaira 

 Jól működő kommunikáció 

 Gyermekközpontú iskola 

 

  

A csoportvezetői munka nevelési tartalmai 

A csoportvezető céltudatosan irányítja acsoportban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja az 

iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. 

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja acsoport életét, biztosítja annak bekapcsolódását 

az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerésére és a közösség 

arculatának formálására kiváló lehetőségek az iskolai és iskolán kívüli programok: szakkörök, 

klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, utazások, kirándulások, színház-, 

és múzeumlátogatások stb. 

  

A csoportvezetői munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 

szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyulását 
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az iskolához, a gyermekhez. A csoportvezetői munka kritikus pontja a torz családi nevelési minták 

és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. 

  

A csoportvezető nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. 

A csoportvezetői foglalkozásokon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók 

nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Ezen órákat jellemezze a 

mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! A csoportvezetői foglalkozás a helyes vitakultúra 

kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

  

Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, 

kérdezzenek, vitatkozzanak ők és a csoportvezető is. A válaszokat ne a tanár fogalmazza meg, ő 

csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy 

problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lényeges, 

hogy a csoportvezető - akinek célja a diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - élvezze ezt a 

szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm 

törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő 

szándék mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi - 

emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák. 

  

A csoportvezetői foglalkozásokon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a 

tanulókban lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a "kényes" 

témákban is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan merev tantermi 

berendezés, az egymás hátát látó gyerekekkel. A falon van lehetőség "területeket" kialakítani saját 

csoport-, faliújságra, akár falfirkára is. 

  

A csoportvezető közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

·         A csoportvezetői foglalkozásegyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a 

kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép és 

identitástudat alakulásához. 

·         A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi 

környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai normákkal. 

·         Szükség van azonban arra, hogy a javasolt csoportvezetői program koncentrikusan bővülő 

ismeretrendszere már 9. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő 
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stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív életvezetés, 

magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret). 

·         Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését. 

·         Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és 

hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

·         Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az 

életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

 

Csoportvezetői feladatok 

 megtartja az csoportvezetői órákat 

 osztálya közösségének felelős vezetője. 

 összegyűjti a tanulói igazolásokat 

 vezeti a tanulói törzslapokat (tanév elején aktualizálni kell őket szeptember 30-ig, tanév 

közben pedig folyamatosan a kapott adatok alapján, tanév végén legkésőbb június 30-ig) 

 megírja a bizonyítványokat és pótlapokat az osztályozó értekezletet követő három napon 

belül 

 a féléves és év végi vizsgákat követően összesíti a tanulói átlagokat, melyeket eljuttat a 

Pentele XXI. Alapítvány kijelölt képviselőjének a fizetési időszaknak megfelelően 

 összegyűjti a tanuló szerződésekhez szükséges, titkárság által meghatározott 

dokumentumokat szeptember 15-ig 

 szülői értekezletet tart minden félév elején 

 a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről (a tanuló fejlődéséről, hiányzásairól…) 

rendszeresen tájékoztatja 

 amennyiben a hónap végén a csoportjába tartozó diákok jelenléte nem éri el a 90%-ot, akkor 

értesíti a szülőt; amennyiben a 80 %-ot nem éri el, akkor már jelzi azt az általános 

igazgatóhelyettesnek is, aki megteszi a hivatalos bejelentéseket;  

 a csoportvezető évente minimum kétszer tájékoztatja a szülőket írásban, tanulóinak 

tanulmányi eredményéről  

 irányítja a munkát a csoportban, alkalmazza a Pedagógia Programban megfogalmazott 

nevelési-módszertani elveket. Alaposan megismeri tanítványai személyiségét. Segíti a 

munkaközösség kialakulását. 

 segíti az csoportban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és az 

esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. 
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 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, a csoport magatartását 

 

  

9.4.4. Az intézmény értékelése 

Az intézményi szintű értékelés évente, a tanév eleji felkészítő tréning keretében zajlik. 

A Pentelei Program és intézményei éves rendszerezettséggel felülvizsgálja, korrigálja szervezeti 

működését. 

A szervezet működési alapját képező szervezeti ethosz folyamatos felügyelet alatt áll, amibe 

értelemszerűen a folyamatos korrekció is beletartozik. A szervezeti ethosz felügyelete egyúttal a 

munkatársak egymás számára tett tükrözéseit is jelenti. 

10. KÉPZÉSI PROGRAM TERVEZÉSE 
 

A képzési programot a jelen pedagógiai program tartalmazza. 

A képzési program kialakításakor figyelembevett szempontok: 

o Célcsoportunk sajátosságai 

o Erőforrások rendelkezésre állása 

o A képzési program évenként kerül felülvizsgálatra. A felülvizsgálatban az iskolavezetés és 

acsoportvezetők vesznek részt.  

Az új szakképzési programjaink szerint, a felmenő rendszerben 36 fő/szak megengedett 

iskolánkban. Az oktatás többnyire 12 fős csoportokban szerveződik. 

11. HELYI TANTERVÜNK 

11.1. A tanév rendje 

A közoktatás időbeosztásához alkalmazkodunk. A szorgalmi időt félévkor és év végén vizsgák 

zárják le; a vizsgák eredménye a félévi és év végi bizonyítvány. A vizsgák ideje alatt tanítás nincs, a 

megszabott vizsgarend szerint folyik a munka. Utóvizsgára a júniusi vizsgaidőszak után, 

augusztusban van lehetőség a vizsgarendben megszabott feltételek szerint. 

A mindennapok rendjére jellemző, hogy diákjaink sok időt töltenek az iskolában. 
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Az epohális időbeosztás valamint a projektszerű oktatásszervezés miatt órarendjük időről időre 

változik. Az órarend kialakításánál figyelembe vesszük egy-egy tanulócsoport sajátosságait. Arra 

törekszünk, hogy a szorgalmi időszakban a pihentebb időszakban többet, a fáradtabb időkben 

kevesebb terhet rójunk diákjainkra. Délelőtt jellemző módona közismereti, érettségi tárgyak 

tanulása zajlik, mely az élménysáv beiktatásával elhúzódik a kora délutáni órákig. A gyakorlati 

oktatás esetenként két-műszakos órarendben, délelőtt-délután is szervezhető.A diákok jellemző 

módon egyéni tanulási tervüknek megfelelően, egyéni órarendek szerint vesznek részt 

foglalkozásokon. Ebből következően különböző foglalkozásokon nem feltétlenül ugyanazok a 

diákok vesznek részt még egy i-csoportot tekintve sem. 

Egésznapos vagy többnapos programok: erdei iskola, témanapok, tréningek, tábor, kirándulás, 

stb; ezekre vagy tanítási nap keretében, vagy iskolai szünetben, esetleg hétvégén kerül sor. Egyes 

projektek is lehetnek egy vagy több naposak. 

 

11.2. A tanulmányok ideje 

1. Alapfokú képzés 

a. Az általános iskolai képzés időtartama alapesetben 8 év, 

b. Alapfokú részszakképesítés időtartama alapesetben 2 év; 

2. Középfokú képzés 

a. alsó középfokú részszakképesítés időtartama 3 év, 

b. speciális szakiskolai képzés időtartama: 4 év 

c. középfokú szakképesítés időtartama 3 év, 

d. középfokú szakképesítés ráépülés időtartama 0,5-3 év, 

e. szakközépiskolai képzés időtartama 3+2 év, 

f. párhuzamos művészeti képzés időtartama 5 év, 

g. szakgimnáziumi képzés időtartama 4 év; 

3. Emeltszintű képzés 

a. emeltszintű szakképesítés időtartama 1-2 év; 

Hozzátartozó képzések lásd Az iskola elkülönült oktatási egységei résznél. 

A diákok előképzettségük illetve tudásuk, képességeik alapján kerülnek valamely évfolyamon a 

művészeti szakmai vizsgára felkészítő, a közismeretei képzéssel párhuzamosan futó szakmai 

képzések esetében felvételre.  

A párhuzamos művészeti képzés keretében a közismereti és a szakmai képzés elválik egymástól. 
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A diák tanulói jogviszonya fenntartásával saját kérésére vagy az iskola javaslatára meghatározott 

időtartamra felfüggeszthető az iskolalátogatási kötelezettsége alól. Ilyen indok lehet pl. egy hosszú 

terápia, megélhetési gondok, stb. 

 

11.3. Tantárgyi követelmények 

A tanév elején (féléves tantárgynál a félév elején) minden diák megkapja a tanult tantárgyak 

követelményeit. Ez a követelmény tartalmazza a tanult tantárgy óraszámát, a szükséges 

taneszközöket, felszerelést, az értékelés, osztályozás szempontjait, módjait, valamint a tanult 

tananyag egységeit. Ezen kívül a tanév (félév) elején haladási terv is készül az adott csoportra 

érvényesen. 

11.4. Ismeretátadás módjai 

A NAT illetve a központi kerettantervekben foglalt tudástartalmak figyelembevételével kidolgozott 

helyi tanterv a tananyag elsajátítását kétféle módon tervezi: 

I.órarend szerinti tanórákon: A 35 perces tanórák bevezetését az a tapasztalati tény motiválta, 

hogy jelenleg az iskolánkban tanuló diákok figyelemkoncentrációja hozzávetőlegesen ennyi 

ideig tartható fent. Az ez alatt az idő alatt átadható ismeretanyag befogadása a reális. Az így 

megtakarított idő adja az alapot az Élménysáv-ok megvalósításához tekintve, hogy az így nyert 

60-70 percnyi időtartam nem további tanórákra, hanem ennek a megvalósítására fordítódik. 

II.projektek keretében (tervezett projektek, laborgyakorlatok, kirándulások, erdei iskola, tematikus 

napok, stb.) 

III.informális helyzetekben 

Mind a három esetben meghatározó módon építünk a diákok kezdeményezőkészségeire, 

érdeklődési körükre, érintettségükre, bevonódásukra. 

 

11.5. Írásbeli beszámoltatás 

Az írásbeli beszámoltatás szerepe mindenekelőtt az u.n. érettségi illetve szakmai vizsgatárgyak 

esetében az írásbeli érettségi/szakmai vizsgára való felkészítés. Ez részben az évközi dolgozatok, 

részben a félévenkénti érettségi/szakmai típusú vizsgáztatás révén valósul meg. 
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Az írásbeli beszámoltatás súlya e tárgyak esetében ugyanolyan mértékű, mint az érettségi/szakmai 

vizsga esetében, formája is hasonló. 

11.6. Az otthoni felkészülés elvei 

Az iskola különböző csoportjai különböző mértékű egyéni felkészülési erőfeszítéseket feltételeznek 

– éppen a különböző adottságú, problematikájú diákok számára hoztuk azokat létre, mint pl. 

fejlesztő csoport. 

Az egyik fő célja az iskolának: az önálló tanulás, ismeretelsajátítás, kompetenciafejlesztés 

elősegítése. Ehhez az egyik eszköz: az otthoni (értsd: közvetlen tanári segítség nélküli) felkészülés, 

házi feladatok, házi dolgozatok formájában. 

 Ezen tanulástartalmakat segítő foglalkozás az iskolai élménysávokkal párhuzamosan működő 

tanulószobai foglakozás is. Itt a diákok kis csoportokban (max.5fő) tanári segítséggel készíthetik el 

a házi feladatot, illetve kaphatnak fejlesztő feladatokat kompetencia hiányosságuk kiküszöbölésére. 

A tanulásban nehézségekkel küzdő diák kerülhet olyan élethelyzetbe, mely ellehetetleníti a 

pillanatnyi iskolai oktatásban való részvételét (betegség, pillanatnyi munkavállalási kényszere). 

Erre a helyzetre egyéni tanulási út kérelmet nyújthat be az igazgatónak, mely belátható ideig 

menetesíti őt az iskolalátogatás alól (kivéve a gyakorlatot), azzal a feltétellel, hogy rendszeresen 

konzultál szaktanáraival és beszámolási kötelezettséggel rendelkezik az osztályozhatóság 

érdekében. Az egyéni tanulási út kérelem feltétele az indok igazolt alátámasztása. 

 

11.7. Egészségnevelési program 

Az u.n. mentálhigiénésjellegű tantárgyak valamint a témahetek, erdei iskolák keretében valósul meg 

az egészségnevelési program. 

Diákjaink jellemző helyzetéhez, adottságaihoz illeszkedően az életvezetési problémák állnak a 

középpontban, közöttük is kiemelten a függőségek, szomatikus megbetegedések. 

A program keretében a jellemzően alkalmazott ismeretátadási módszer az u.n. csoportos 

feldolgozás.Az egészségnevelésnek nagy jelentősége van a mentorivalamint a diákokkal folytatott 

személyes munkában.Az egészségnevelés keretében többek között az alábbi feladatok kerülnek 

ellátásra: 
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 a diákok egyéni fejlesztési programjaiba beépülnek a számukra fontos egészséggel kapcsolatos 

teendők is 

 a diákok személyes segítői folyamatosan figyelemmel kísérik az egyéni fejlesztési programok 

megvalósulását – ennek keretében a személyes egészségneveléssel kapcsolatos program teljesülését 

is, s ha kell, kezdeményezik a változtatást 

 kiemelt figyelmet fordítunk a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos program keretében annak 

egészségnevelési vonatkozásaira is 

 a személyes segítő-személyes segített kapcsolatban kiemelt figyelem irányul a diákok 

életmódjára (pl. partyzás, étkezés, szerhasználat, gyógyszerek, alvási szokások, szexualitás stb.), 

annak az egészséggel kapcsolatos vonatkozásaira  

 szintén kiemelt figyelem irányul a diákok szexuális életével kapcsolatos egészségügyi 

vonatkozások figyelemmel kísérésére – alapvetően a személyes segítő-személyes segítettkapcsolat 

kínál erre lehetőséget 

 az iskolában centrális szerepet játszó projektek tervezése során figyelem irányul azok 

egészséggel kapcsolatos vonatkozásaira is (pl. az erdei iskolai projektek, közösségfejlesztő 

projektek, ahol a közös étkezés is szerepet kap). 

 

11.8. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülésére 

vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérkezése előtt. 

 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek felett, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai 

balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, 

megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás.  

 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 
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Minden csoport számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

 

1. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegélynyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegélynyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit;  

– a tanulók életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

 

3. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók 

Országos Egyesületével; 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegélynyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való 

jelentkezését. 

4. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 
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Természet-  

ismeret 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplexújraélesztés 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

- égési sérülések 

- forrázás 

testnevelés - magasból esés 

 

– A csoportvezetői foglalkozásokon feldolgozott elsősegélynyújtási ismeretek: teendők 

közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a 

mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele. 

 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

– Egészségnap szervezése; 

– minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az 

Országos Mentőszolgálat vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése a tanulók számára. 

– az iskolai védőnő minden évben tart oktatást, csoportvezetői foglalkozásokkeretében; 

 

Sportnap 

Sportnap megrendezésre kerül évente kétszer, az első tanítási héten és a pentelei napok keretében. 

Feladata, az egészséges életmódra nevelés, a mozgás örömének megtapasztalása, a sportszerű 

versengés, együttműködés a csapattársakkal, kitartás, szabálykövetés. A sportnap célja elsősorban a 

közösségépítés, az élmény dús, örömteli együttlét.  A sportnap a test és a lélek edzése mellett a 

kommunikáció elmélyülését is szolgálja, lehetőséget teremt arra, hogy a tanárok, diákok új 

oldalukról ismerjék meg egymást, közvetlenebb, ember közelibb kapcsolat alakulhat ki. Fontos 
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célkitűzés a tágabb értelemben vett személyiségfejlesztés, amely a test és a lélek harmóniáján 

alapul.  

Programlehetőségek: akadályverseny csapatokban, ügyességi játékok, különleges sport bemutatók, 

különböző csapatjátékok, labdajátékok, csapatok közti mérkőzések megrendezése. 

 

Egészségnap 

Magyarország népessége nem arról híres, hogy egészséges életet folytatna. A statisztikai adatok is 

sajnos azt mutatják, hogy a világon az elsők között vagyunk a szív-és érrendszeri, a daganatos 

betegségek és a cukorbetegség tekintetében. Az esetek túlnyomó többsége a helytelen életmódra 

vezethető vissza. Az egészséges életmód eléréséhez legszükségesebb, hogy odafigyeljünk a 

táplálkozásunkra, valamint mozogjunk eleget. Ezért fontos, hogy megismerjük az egészséges 

életmód alapelveit. A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében óriási felelősség és 

számos feladat hárul az iskolákra, a pedagógusokra. 

Egy tanévben egyszer, az egészségnap keretében lehetőség nyílik különböző bioételek, vegetáriánus 

ételek, paleo és ayurvédikusételek elkészítésére, kóstolására. Célunk, hogy tanulóink különböző 

felvilágosító előadásokon (szerfogyasztás megelőzése, interaktív foglalkozások, életvezetési 

készségek kialakítása, drogprevenció, dohányzás, alkohol hatásai, testápolás, filmvetítés stb,) 

vehessenek részt. Továbbá célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra a nap folyamán 

mozgásos vetélkedőre, sportolásra. 

  A megvalósítást együttműködve más szervezetekkel valósítjuk meg. Együttműködő partnereink: 

Dunamenti Regionális Népfőiskola, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Dunaújvárosi Ren-

dőrkapitányság, Pentele Klubház, Védőnői szakszolgálat, Drogambulancia. 

 

 

11.9. Mindennapos testnevelés programja 

Az iskola az alábbiak szerint biztosítja a mindennapi testedzés lehetőségét: 

 Az iskola sportudvara (streetball pálya, kispályás focipálya, ping-pong asztal) a diákok 

rendelkezésére áll minden nap – felügyelet mellett.  

 Az u.n. tatami-terem a hét minden napján a diákok rendelkezésére áll gyakorlásra (harcművészet, 

jóga), ezen belül a hét öt napján oktató irányításával szakszerű segítséget is kaphatnak. 

 A tornaterem tánc, aerobik, gimnasztika stb. jellegű tevékenységek számára szintén a hét minden 

napján a diákok rendelkezésére áll – felügyelet biztosítása mellett. 
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11.10. Környezetnevelési program 

A környezeti nevelés alapja a természetismeret, amely a közvetlen élményszerzésen keresztül 

alakítja ki a helyes cselekvésre késztető viselkedést és pozitív viszonyulást a természeti értékekhez. 

Az élményszerzés színtere lehet kirándulás, táborozás a természetben, a higiéniai feladatok 

megismerése, az újrahasznosítás és a környezetünk védelme. Iskolánkban mindez megvalósul. 

Újrahasznosítás nevű foglalkozáson a diákok könnyen, játékosan ismerhetnek meg olyan 

módszereket, melyek a későbbiekben is hasznosak lesznek számukra. Ezen az órán PET-palackból, 

kiürült üdítős üvegből, konzervdobozból, használt papírból és még sok egyéb kidobásra váró 

alapanyagból varázsolnak a diákok dekoratív használati tárgyakat. Ezáltal nemcsak egy 

környezettudatosabb szemlélettel ismerkedhetnek meg, de kreativitásuk, fantáziájuk, 

kézügyességük is jelentősen fejlődik. Erre a foglalkozásra a kötelezően választható órák keretében 

kerül sor, heti egy alkalommal. 

A környezeti nevelés segít kialakítani egy olyan etikai és értékrendszert, amely figyelmet fordít a 

környezet értékeire.  

 

ÖKILAND 

Elméleti háttér 

1976-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen Liska Tibor(1925-1994) vezetésével 

megalakult a Vállalkozáskutató Csoport, amely (többek között) azt a célt tűzte maga elé, hogy a 

szocializmus keretein belül kidolgoz a kapitalizmusnál is „piacibb” rendszert, ahol még a tulajdon 

„monopóliuma” is verseny tárgya. A jelenleg aktív 30 év alatti korosztályokat az Y és Z-generációt 

„ezredfordulós generációnak” is nevezik. Ők már egy fogyasztói társadalomba születtek bele. Ők 

egészen máshogy viszonyulnak a világhoz – benne a gazdasághoz, a piaci versenyhez, a 

vállalkozáshoz -, mint ahogy azt Liska Tibor feltételezte. Éppen ezért (is) különösen izgalmas 

annak tapasztalása, hogy vajon az ő számukra milyen mértékben tud adekvát környezet lenni a 

Liska Tibor által elgondolt társadalmi-gazdasági modell – mert a számukra adottban nem érzik 

otthonosan magukat.  

Megvalósítás 
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Ennek modellezésére és a valós piaci helyzetek elméleti és gyakorlati megoldására illetve 

megvalósítására jött létre az ÖKILAND elnevezésű tábor.A szervezéssel és lebonyolítással 

kapcsolatos munka valójában nagyon eltér a megszokott pedagógus szereptől, hiszen a tanár nem 

mondja meg, mit gondol jónak vagy mit kellene csinálni. Észreveszi, hogy milyen ötlet merül fel a 

tanítványában és legfeljebb különböző szempontokra hívja fel az ötletgazda figyelmét, segítő 

kérdésekkel támogathatja.Az ÖKILAND csak távolról hasonlít egy iskolai rendezvényre. Egy 

klasszikus táborban van tábori házirend, az időbeosztást napirend szabályozza, közös étkezéseken 

lakik jól a tábor, kötelező és választható programok gondoskodnak a tartalmas időtöltésről. Itt 

azonban mindez a Liska-modell alapján felépült társadalom önszabályozó mechanizmusai alapján 

jön létre. 

Iskolánk minden évben a négynapos Ökilandra viszi diákjait. A tanulók játékosan, mégis 

valósághűen tanulják meg, hogyan kell vállalkozást alapítani, hitelt felvenni majd törleszteni, 

gazdálkodni, és ha ügyesek, nyereséget elérni. 

 

 

11.11. Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése és az 

erőszakmentes konfliktuskezelő technikák alkalmazásával 

kapcsolatosprogram 

Az iskola a társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése valamint az erőszakmentes 

konfliktuskezelő technikák alkalmazása témakörökben az alábbi programot valósítja meg. 

 Jelen pedagógiai program több pontján került már említésre az iskola működését teljes 

mértékben átható un. resztoratív szemlélet, valamint a resztoratív technikák alkalmazása az 

iskolapolgárok – úgy a diákok, mint a munkatársak - mindennapi kapcsolataiban. A resztoratív 

szemlélet a harmonikus együttélés megteremtését és folyamatos fenntartását célozza. Az aktivitások 

széles spektrumot ölelnek fel az egyszerű én-közlésektől kezdve a formális konfliktuskezelő 

eljárásokig. 

 Az órarendi órákon éppúgy jelen vannak a resztoratív technikák bizonyos elemei, mint a 

munkatársak un. stábjain, műhelyfoglalkozásain. 

 Az iskola stratégiai céljai között kiemelten szerepel a resztoratív szemléletmód és a resztoratív 

technikák alkalmazásának folyamatos fejlesztése, eredményességének növelése. 
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11.12. A korszerű, a XXI. századnak megfelelő 

természettudományos ismeretek elsajátításának programja 

Az iskola a korszerű természettudományos ismeretekkel kapcsolatos követelményeknek az alábbi 

módokon tesz eleget 

 a szakmai tantárgyak keretében kerülnek átadásra (természetismeret, rekreáció, élménysáv), 

 Az ökotábor célja, hogy elősegítse a gyerekek környezettudatos magatartásának, életvitelének 

kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság 

elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet és a társadalmak minél 

gondtalanabb fennmaradását. A program során felkészíthetjük a diákokat környezetük 

megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint a természeti környezet érdekeit figyelembe 

vevő cselekvésre. A tábor ideje alatt a tanulóknak lehetősége nyílik az iskolai keretek között 

elsajátított ismereteket természeti környezetben is megvizsgálni, megtapasztalni. Közösségi 

élményekre tehetnek szert a csoportos feladatok végrehajtása során. A tábor célja továbbá az erdő 

és élővilágának felfedezése és helyének megtalálása egyéni életünkben, a természetes- egészséges 

életmód bemutatása és a hagyományőrzés.  

 

11.13. Az infokommunikációs eszközök alkalmazásának programja 

Az iskola az infokommunikációs eszközök alkalmazásával kapcsolatos követelményeknek az alábbi 

módokon tesz eleget 

 Az iskola folyamatosan korszerűsíti informatikai eszközparkját – beleértve az informatikai 

hálózatot, az eszközöket és a szoftvereket. 

 Az iskola az informatikai szaktantermében valamint a munkatársak számára kialakított 

helyiségekben biztosítja a belső hálózathoz való hozzáférést. 

 Az iskola egész területénwifi alkalmazásával biztosított a folyamatos netkapcsolat lehetősége. 

 Az iskola saját honlapját un. tudásbázisként is használja. Ott elérhetőek az aktuális tantárgyi 

követelmények, tesztek, számos esetben a konkrét elméleti ismeretanyag, ill. annak a neten való 

elérhetősége. 

 Az iskola preferálja, hogy a munkatársak pedagógiai munkájuk keretében minél erőteljesebben 

támaszkodjanak az infokommunikáció kínálta lehetőségekre. Ez a munkát segíti a nyelvi labor és 

három interaktív tábla. 
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 Az iskola saját fejlesztésű, az iskolai élet szervezését támogató informatikai rendszert működtet. 

 Az iskola egészét átható projektoktatás támogatására a felmerülő igények szerint fejleszti 

folyamatosan tovább belső informatikai rendszerét, az adatbazit. 

11.14. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei 

Az egyes tantárgyakhoz alkalmazandó tankönyveket, segédleteket, taneszközöket a szaktanár 

határozza meg. Döntése előtt figyelembe veszi az iskola általános céljait, alkalmazott metodikai 

eszköztárát, aktuális fejlesztési programját.  

Az alkalmazandó segédletek, taneszközök között előnyben részesítjük a digitális segédleteket, a 

multimédiás eszközöket illetve azokat, melyek elősegítik az élményszerű ismeretelsajátítást, a 

tapasztalatalapú tanulást. Az arra rászoruló diákoknak biztosítjuk a tankönyvek térítésmentes 

igénybevételének lehetőségét. 

Jellemzően három mutatót alkalmazunk. Az első NETFIT program, a másodikaz élménysávos 

sportfoglalkozások és egyéb sport programok során mutatott koordinációs és kondicionális mutatók 

és a harmadik a testnevelés órai és rekreációs órai aktivitás. 

 

11.15. A sajátos nevelési igényű – kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

 

Az iskola tanulói – az iskola küldetéséből adódóan – mind kiemelt figyelmet érdemelnek. 

Az alternatív kerettanterv egységesen értelmezi és kezeli mind a tehetséges, mind különös figyelmet 

igénylő diákokat.  

Az u.n. átütő tehetségű, általános iskolás korú (6-14 éves) diákjaink mindegyike rendelkezik 

valamilyen, tanulási és/vagy magatartászavarra, és/vagy részképességzavarra és/vagy ADHD-ra, 

és/vagy POS-ra stb. utaló, szakértői bizottságtól származó diagnózisokkal. 

Mint korábban rögzítettük, iskolánk másik, középiskolás korú célcsoportja annak ellenére sajátos 

nevelési igényűnek tekintendő, hogy közülük csak mintegy 20% rendelkezik erről dokumentummal 

(valamely, erre feljogosított bizottság szakvéleményével).Közismert, hogy a 15 éves, ill. idősebbek 

– mint diákjaink – fejlesztésére nem rendelkezik a gyógypedagógia metodikákkal. Széles körben 

elfogadott vélemény, hogy nem is lehet fejleszteni őket(?!). 
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Mint korábban jeleztük, diákjaink mindegyikénél a hátrányt okozó tényezők halmozódásáról 

beszélhetünk, melyek hosszú évek alatt alakultak sajátos, sokszor nem is definiálható együttessé. 

Ha meg is határozható az un. vezető tünet, annak kezelésével már nem sok érhető el, a 

halmozódások attól még maradnak. Belső erőkkel fejlesztett programot valósítunk meg diákjaink 

hátrányai ellensúlyozása érdekében. A diagnosztizált diszfunkciók esetében mód nyílik arra, hogy a 

vonatkozó tantárgyból könnyítést vagy felmentést kapjon az illető diák. Fel vagyunk készülve az 

írási, (diszgráfia) olvasási (diszlexia) és számolási (diszkalkulia) nehézségekkel küzdő tanulók 

fogadására. 

 

Diszgráfia, diszlexia főbb jellemzői tanulóink körében: eltérő gondolkodás, észlelési és érzékelési 

zavarok, önbizalom hiánya, motiválatlanság a sikertelenségek következtében. 

 

Alkalmazott módszereink a problémák kezelésére: 

- olvasási és beszédfejlesztési technikák együttes alkalmazása, 

- analizáló és szintetizáló képességet fejlesztő feladatok (elemzés és összerendezés) 

- ritmusérzék és térbeli tájékozódást fejlesztő gyakorlatok, játékok, 

- szenzomotoros terápiák (mozgásos), 

- helyes önértékelés kialakítása – önbizalom erősítése. 

 

Számolási nehézségekkel küzdő tanulóink főbb jellemzői tanulóink körében: 

- nehézségek a matematikai műveletek végzésénél, 

- számok összehasonlítása, sorrendbe rendezése, becslések, 

- laterális problémák (jobb-bal, elől-hátul stb.) 

- rossz időérzék, égtájak meghatározása, eligazodás az órarendekben, menetrendben, 

- térképolvasás. 

 

A fenti problémák fejlesztésére, kezelésére használatos módszereink: 

- szám és műveleti fogalmak tisztázása, kialakítása, 

- absztrahálási fogalmak megsegítése, 

- matematikai jel és szimbólumrendszer fejlesztése, 

- tanulási motivációk elősegítése, önbizalom növelése, szorongásaik oldása,(egyéni és 

kiscsoportos foglalkozások keretében) 

- ritmus és mozgásfejlesztés (ének és tánctanulás, mozgásos ügyességi játékok) 

- észlelést és érzékelést elősegítő játékok és gyakorlatok. 
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11.16. Tantárgyak struktúrája 

A tantárgyi struktúra a tantervben előírt tárgyakból és modulokból valamint a Pentelei program 

specialitásainak megfelelően kidolgozott tantárgyakból ill. projektekből épül fel.  

A tanév végén az alábbi, a központi kerettantervekkel egyező tantárgyi struktúrák szerint (is) 

értékeljük diákjainkat. Ugyanakkor oktatásszervezésünknek nem képezik alapját a központi 

kerettantervekkel egyező alábbi tantárgyi struktúrák. 

= ÁLTALÁNOS ISKOLA 

1-4 évfolyamokon kötelező tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelvek 

 Matematika 

 Erkölcstan 

 Környezetismeret 

 Ének-zene 

 Vizuális kultúra 

 Életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés 

 Szabadon választhatótantárgyak 

o dráma és tánc 

o tánc és mozgás 

o informatika 

 

 

5-8 évfolyamokon kötelező tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelvek 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

 Erkölcstan 

 Természetismeret 

 Biológia-egészségtan 

 Fizika 

 Kémia 

 Földrajz 

 Ének-zene 

 Vizuális kultúra 

 Dráma és tánc/ Hon-és népismeret 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés 

 Osztályfőnöki 

 Szabadon választható tantárgyak 

o természettudományi 

gyakorlatok 

o dráma és tánc 

o tánc és mozgás 
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= SZAKGIMNÁZIUM  

kötelező tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv(ek) 

 Matematika 

 Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek 

 Informatika 

 Etika 

 Fizika 

 Kémia 

 Biológia – egészségtan  

 Földrajz  

 Művészetek 

 Szakmai tárgyak 

 Szakmai gyakorlat 

szabadon választható tantárgyak 

 Társadalmi, állampolgári és társadalmi ismeretek 

 II. Idegen nyelv – Idegen nyelv 

 

= GIMNÁZIUM 

kötelező tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 

 I.  Idegen nyelv 

 II. Idegen nyelv 

 Matematika 

 Történelem és állampolgári ismeretek 

 Informatika 

 Etika 

 Fizika 

 Kémia 

 Biológia – egészségtan  

 Földrajz  

 Művészetek 

 Ének-zene 

 Dráma és tánc 

 Vizuális kultúra 

 Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 Ének-zene 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés 

szabadon választható tantárgyak 

 Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 
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 Filozófia 

 Dráma és tánc 

 Tánc és mozgás 

 

Az iskolában az alábbi idegen nyelvek közül választhatnak a diákok 

 angol 

 német 

 francia 

 

 

Középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként: 

Idegen nyelv: személyes vonatkozások, család; ember és társadalom; környezetünk; az iskola; a 

munka világa; életmód; szabadidő, művelődés, szórakozás; utazás, turizmus; tudomány és technika  

 

Történelem 

1. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 

2. Népesség, település, életmód 

3. Egyén, közösség, társadalom 

4. Modern demokráciák működése 

5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

7. Szabad (problémaközpontú) témakör 

 

 

 

Irodalom 

1. Életművek: Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, 

József Attila 

2. Portrék 

3. Látásmódok 

4. Kortárs irodalom 

5. Világirodalom 

6. Színház- és drámatörténet 

7. Az irodalom határterületei 

8. Regionális kultúra: Kálnay Adél munkássága 

Magyar nyelv 
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1. Ember és nyelv 

2. Kommunikáció 

3. A magyar nyelv története 

4. Nyelv és társadalom 

5. A nyelvi szintek 

6. A szöveg 

7. A retorika alapjai 

8. Stílus és jelentés 

 

Matematika érettségi témakörök(ide kattintva) 

 

= SZAKKÖZÉPISKOLA 

Kötelező tantárgyak 

 Idegennyelv 

 Kommunikáció –Magyar nyelv és irodalom 

 Társadalomismeret 

 Természetismeret 

 Matematika 

 Testnevelés és sport 

 Osztályközösség építés 

 Szakmai elméleti és gyakorlati órák 

Szabadon választható tantárgyak 

 Informatika  

 

= SZAKKÖZÉPISKOLA, érettségire felkészítő évfolyam (12-13. évfolyam) 

Kötelező tantárgyak 

 Idegennyelv – angol, német 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Természetismeret 

 Informatika 

 Matematika 

 Testnevelés és sport 

 Osztályközösség építés 

file:///C:/Users/Ági/Downloads/vizsgakövetelmények/matematika_erettsegi_temakorok.docx
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Szabadon választható tantárgyak 

 Informatika  

 

= SZAKISKOLA 

A. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók részszakképesítése esetén 

a. 9/E előkészítő évfolyamának tantárgyai 

Kötelező tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelvek 

 Matematika 

 Erkölcstan 

 Állampolgári ismeretek 

 Természetismeret 

 Műszaki rajz, vizuális nevelés 

 Informatika 

 Életvitel a gyakorlatban – Szakmai alapozó 

 Életvitel a gyakorlatban - Pályaorientáció 

 Testnevelés és sport 

 Osztályfőnöki 

 

Vizsgatárgy: félévenként írásbeli vagy szóbeli vizsgát tesznek a tanulók; a vizsga követelményét a 

szaktanár határozza meg 

Nem vizsgatárgy – szöveges értékelt: Ezeknek a tárgyaknak az értékelése az értékelőlapon 

szövegesen történik, a bizonyítványban pedig a részt vett, vagy megfelelt illetve a nem vett részt 

vagy nem felelt meg bejegyzés kerül.  

 

 

b. 9. és 10. évfolyamának tantárgyai 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Matematika 

 Erkölcstan 
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 Informatika 

 Testnevelés és sport 

 Osztályfőnöki 

 

B. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók szakképesítése esetén 

a. 9/E előkészítő évfolyamának tantárgyai 

Kötelező tantárgyak 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelvek 

 Matematika 

 Erkölcstan 

 Állampolgári ismeretek 

 Természetismeret 

 Műszaki rajz, vizuális nevelés 

 Informatika 

 Életvitel a gyakorlatban – Szakmai alapozó 

 Életvitel a gyakorlatban - Pályaorientáció 

 Testnevelés és sport 

 Osztályfőnöki 

b. 9-12. évfolyamának tantárgyai 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Erkölcstan 

 Informatika 

 Testnevelés és sport 

 Osztályfőnöki 

C. A  sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók részszakképesítése esetén 

a. 9. és 10. évfolyamának tantárgyai 

 Magyar nyelv és irodalom 
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 Matematika 

 Erkölcstan 

 Informatika 

 Testnevelés és sport 

 Osztályfőnöki 

D. A  sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók szakképesítése esetén 

a. 9-12. évfolyamának tantárgyai 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Erkölcstan 

 Informatika 

 Testnevelés és sport 

 Osztályfőnöki 

 

A tevékenységek egy része állandóan a kínálat része: i-csoportvezetői órák, munka a személyes 

segítővel, iskolai rendezvények, tehetséggondozás, stb; míg más elemek a szükségletek szerint 

változhatnak. Pl. ha 8 diák igényel egy sajátos, korábban nem létező foglalkozást, akkor az a 

foglalkozás az adott tanévben elindul. 

 

A továbbhaladás feltétele 

A továbbhaladás - következő évfolyamra lépés - feltétele a legalább elégséges, megfelelt illetve a 

részt vett bejegyzés az adott évfolyam minden tantárgyából.A nem osztályozott kötelező 

tantárgyakból nem lehet javítóvizsgát tenni. Indokolt esetben az iskola engedélyezheti osztályozó 

vizsga letételét. Az osztályozó vizsga anyagát a szaktanár állítja össze az éves követelmény 

figyelembe vételével. A diák maximum három nem teljesített tantárgy esetén, a tantestület 

határozata alapján a következő évfolyam tantárgyait hallgathatja, azzal a feltétellel, hogy az 

elmaradt tantárgyat következő félévi vizsgaidőszakban pótolja. Amennyiben egyik elmaradt 

tantárgyát sem teljesíti utólag, az előző évfolyamot ismételni köteles. A végzős évfolyam 

megkezdése abban az esetben lehetséges, ha az előző évfolyamok összes tantárgyi követelményeit 

teljesítette. 

 



82 

 

változat 3     hatálybalépés dátuma2018.09.01. 

Mentálhigiénés értékelés 

A mentor folyamatosan értékeli mentoráltja lelki állapotát az Adatbaziban. 

Kritikusabb helyzetekben a heti rendszerességgel működő u.n. stáb értekezlet (iskolavezetés-

csoportvezető-mentor kör) értékel. Az ebben a körben születő megoldási javaslat alapján hozza meg 

a kompetens szereplő aktuális döntését. 

Egyes esetekben elengedhetetlen szakbizottság, szakintézmény vizsgálatát kérni az adekvát 

megoldás kimunkálásához. 

 

Magatartás, szorgalom 

Diákjaink sajátosságai és helyzete miatt sem a magatartás, sem a szorgalom értékelése nem jelenik 

meg a bizonyítványban – ami nem jelenti azt, hogy ne kerülnének e paraméterek értékelésre. 

A magatartás és szorgalom keretében alapvetően az kerül értékelésre, hogy a diák milyen 

mértékben látogatja a tanórákat; meghatározó a tanórai aktivitása, közösségi munkában való 

részvétele, szereplések aránya, a sikeresen teljesített tantárgyak tanulmányi átlaga.  

Mivel a PSZI diákjai túlnyomó többsége valamifajta magatartási zavar miatt hullott ki előző 

iskoláiból, e problémakör fokozottan fókuszban áll iskolánk tevékenységében. Ugyanakkor nem 

„egyszerűen” magatartási, fegyelmezéssel megoldható problémaként kezeljük, hanem a 

személyiség egészében jelen lévő, a környezet számára is többnyire ismeretlen tényezők fura 

együtthatásának. Éppen ezért egyrészt fokozott figyelemmel vagyunk e „zavarok” 

természetrajzának megismerésére, másrészt sokrétű személyes segítséget kínálunk a személyiség 

harmonikus állapota elérése és fenntartása érdekében. 

Mentor-rendszerünk folyamatos visszajelzést képes adni a diákok számára is, hogy hol tartanak e 

rögös úton, de a munkatársi közösség számára is, hogy milyen eszközök milyen eredményességgel 

alkalmazhatóak. 

A diákok formális visszajelzést is kapnak e tekintetben a szöveges értékelő lapokon keresztül. 

Informatikai rendszerünk alkalmas arra, hogy a diákok útját a harmonikus személyiség elérése felé 

folyamatosan nyomon követhessük, a trendszerű pozitív változásokat időben felismerhessük és 

megerősíthessük. 

A magatartási és szorgalmi értékelés a kompetencia tanúsítványban jelenhet meg. 
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Nem teljesítés következményei 

Az iskola tartózkodik a büntetéstől. Komolyan veszi, hogy diákjaival szerződéses kapcsolatban áll, 

azaz két fél megállapodásáról van szó, melyben egyik sincs hatalmi helyzetben a másikkal 

szemben. A szerződés bizonyos pontjai nem teljesítése természetesen következményekkel járnak. E 

következmények érdemben nem befolyásolják a szerződő felek kapcsolatát. 

Az esetleges nézeteltérések, konfliktusok feloldása érdekében a szerződő felek u.n. 

konszenzusalapú konfliktuskezelési technikák alkalmazásában állapodnak meg. Ilyen a 

resztorativitás. 

Iskolánk ezt a problémamegoldó, resztoratív szemléletet tartja megfelelőnek a problémák 

kezelésére. Ennek központi része egy megbeszélés, ahol mindenki elmondhatja érzéseit, 

véleményét, kéréseit, egy irányított kommunikációs helyzetben. Iskolánkban ezért nincs fegyelmi 

eljárás, helyette resztoratív konfliktuskezelést alkalmazunk. 

A végzett munka értékelése során egyaránt hangsúlyt helyezünk mind a személyes, mind a társas, 

mind a módszer, mind a szakmai kompetenciák szerinti számbavételre.A projektmunkákat a saját 

fejlesztésűAdatbazi programok támogatásával menedzseljük. 

A közismereti tárgyak oktatása történhet projektekbe szervezett módon is. 

A Pentelei Program adminisztrációját támogató saját fejlesztésű szoftver, az AdatBazi módot kínál 

arra, hogy abban minden tantárgy témaköreit – így az érettségi tantárgyakét is – tudáselemekre 

bontva, fa-struktúrába szervezve feldolgozzuk. Ugyanígy feldolgozhatóak a munkatársi közösség 

által meghatározónak tekintett meghatározó készségek/képességek is (pl. tájékozódás térben és 

időben; gondolkodási módok; forráshasználat stb.) 

A házi zsargonban mind az említett tudás-elemeket, mind az említett készségeket/képességeket 

kompetenciáknak nevezzük. 

E kompetenciák meglétének azonosítására és tanúsítására törekszenek a munkatársak, s a tanúsított 

kompetenciákat rögzítik is minden diákra vonatkozóan. 

Az AdatBazi módot kínál arra, hogy bármikor, bármelyik diák esetében a tanúsított kompetenciák 

halmazát össze lehessen vetni adott tantárgyak témaköreivel – s így megállapítható, a diák számára 

is megmutatható, hogy hol is tart iskolai tanulmányaiban. 

 

MENTÁLHIGIÉNÉS JELLEGŰ TANTÁRGYAK 
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Az un. mentálhigiénés tantárgyak - ellentétben a közismereti tárgyakkal - nem az ismeretátadás 

szolgálatában állnak, hanem a mentálhigiénés állapot fejlesztése, a személyiség harmonizálása a 

céljuk. A mentálhigiénés tantárgyak értékelése szövegesen történik. A továbbhaladás feltétele a 

"megfelelt" értékelés. Ezek szerepe kiemelt a mentálhigiénés fejlesztésben, ezért azokat (bár 

érdemjeggyel nem értékeljük) bizonyos szempontból a mentálhigiénés tárgyak közé soroljuk és az 

élménysáv keretei között jelennek meg. Például: rejtvény, kötés, önvédelem, gerinctréning, tánc, 

tollaslabda, labdarúgás, csocso, darts, íjászat, rádió 
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11.17. Óratervek - éves 

Mivel az oktatásszervezés nem évfolyamokra és nem tantárgyakra, hanem jellemző módon i-

csoportokra illetve projektekre szervezett, fenti óraterveket és időkereteket a Tananyag és 

vizsgakövetelmények 1. számú mellékletében említett választott kerettanterv értelmében 

iránymutatónak tekintjük. 

A fentiek szerinti összegzett időkeret adja időgazdálkodásunk kereteit. 

A NAT szerinti óratervek éves bontásban 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4 ÉVFOLYAM 

  

 

 

 

 

 

      osztályok     

 
tantárgyak 

1 

éves 

1 

heti 

2 

éves 

2 

heti 

3 

éves 

3 

heti 

4 

éves 

4 

heti 

 Magyar nyelv és irodalom 252 7 252 7 216 6 216 6 

 Idegen nyelvek 0 0 0 0 0 0 72 2 

 Matematika 144 4 144 4 144 4 144 4 

 Erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 

 Környezetismeret 36 1 36 1 36 1 36 1 

 Ének-zene 72 2 72 2 72 2 72 2 

 Vizuális kultúra 72 2 72 2 72 2 72 2 

 Életvitel és gyakorlat 36 1 36 1 36 1 36 1 

 Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

 Szabadon tervezhető órakeret 72 2 72 2 108 3 108 3 

 Rendelkezésre álló órakeret 900 25 900 25 900 25 972 27 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZK_kerettanterv.doc
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ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8 

ÉVFOLYAM 

      osztályok     

 
Tantárgyak 

5 

éves 

5 

heti 

6 

éves 

6 

heti 

7 

éves 

7 

heti 

8 

éves 

8 

heti 

 Magyar nyelv és irodalom 144 4 144 4 108 3 144 4 

 Idegen nyelvek 108 3 108 3 108 3 108 3 

 Matematika 144 4 108 3 108 3 108 3 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
72 2 72 2 72 2 72 2 

 Erkölcstan 36 1 36 1 36 1 36 1 

 Természetismeret 72 2 72 2 0 0 0 0 

 Biológia-egészségtan 0 0 0 0 72 2 36 1 

 Fizika 0 0 0 0 72 2 36 1 

 Kémia 0 0 0 0 36 1 72 2 

 Földrajz 0 0 0 0 36 1 72 2 

 Ének-zene 36 1 36 1 36 1 36 1 

 Vizuális kultúra 36 1 36 1 36 1 36 1 

 Dráma és tánc/ Hon-és népismeret* 36 1 0 0 0 0 0 0 

 Informatika 0 0 36 1 36 1 36 1 

 Technika, életvitel és gyakorlat 36 1 36 1 36 1 0 0 

 Testnevelés 180 5 180 5 180 5 180 5 

 Osztályfőnöki 36 1 36 1 36 1 36 1 

 Szabadon tervezhető órakeret 72 2 108 3 108 3 108 3 
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 Rendelkezésre álló órakeret 1008 28 1008 28 1116 31 1116 31 

*a két tantárgy valamelyik választása köt
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GIMNÁZIUM 

 

    osztályok   

 tantárgyak 9 10 11 12 

 Magyar nyelv és irodalom 144 144 144 128 

 I. Idegen nyelv 108 108 108 96 

 II.Idegen nyelv 108 108 108 96 

 Biológia-Egészségtan 0 72 72 64 

 Matematika 108 108 108 96 

 Etika 0  0  36 0 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
72 72 108 96 

 Fizika 72 72 72 0 

 Kémia 72 72 0 0 

 Földrajz 72 72 0 0 

 Ének-zene 36 36 0 0 

 Vizuális kultúra 36 36 0 0 

 

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
36 0 0 0 

 Művészetek** 72 72 0  0 

 Informatika 36 36 0 0 

 Életvitel és gyakorlat 0 0 0 32 

 Testnevelés 180 180 180 160 

 Osztályfőnöki 36 36 36 32 

 Szabadon tervezhető órakeret*** 144 144 216 256 

 Rendelkezésre álló órakeret 1260 1296 1260 1120 

 

*A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

** 11-12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

*** 
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SZAKISKOLA 

9/E előkészítő évfolyamának tantárgyai 

Tantárgy 9/E évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 180 

Idegen nyelv 72 

Matematika 180 

Erkölcstan 36 

Állampolgári ismeretek 36 

Természetismeret 90 

Műszaki rajz, vizuális nevelés 72 

Informatika 72 

Pályaorientáció 36 

Szakmai alapozó ismeretek 144 

Testnevelés és sport 180 

Osztályfőnöki óra 36 

Összesen 1134 

Szabadon tervezhető 126 

Mindösszesen 1260 

 

9. és 10. évfolyamának tantárgyai 

Tantárgy neve 9. évfolyam 10. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 36 35 

Matematika 72 70 

Erkölcstan 36 35 

Informatika 36 35 

Testnevelés és sport 180 175 

Osztályfőnöki óra 36 35 

Közismeret összesen 396 385 

További szabad közismereti időkeret 54 52,5 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 756 735 

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv) 72 70 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 0 
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9-12. évfolyamának tantárgyai 

Műveltségi terület Tantárgy neve 

9–10. évf. 

(átlag heti 

óraszám) 

2 tanéves 

óraszám 

11–12. évf. 

(átlag heti 

óraszám) 

2 tanéves 

óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 72 1 68 

Idegen nyelv Idegen nyelv 1 72 1 68 

Matematika Matematika 1 72 1 68 

Ember és 

társadalom 

Erkölcstan 
1 72 1 68 

Informatika Informatika 1 72 0,5 34 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 360 5 340 

 Osztályfőnöki 1 72 1 68 

Közismeret összesen 11 792 10,5 714 

További szabad közismereti időkeret 1,75* 126 1,5 102 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1512 21 1428 

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv) 1,75** 126 2 136 

Összefüggő szakmai gyakorlat  70+105  105 

* 9. évfolyamon 2 óra, 10. évfolyamon 1,5 óra szabad időkeret áll rendelkezésre. 

**9. évfolyamon 1,5, 10. évfolyamon 2 óra szabad időkeret áll rendelkezésre szakmai órákra. 

Az éves óraszám megadásánál 9-11. évfolyamon 36 héttel, az utolsó 12. évfolyamon 32 héttel számolunk. 

 

 

SZAKGIMNÁZIUM 

Minden ágazatban azonos tantárgyak és óraszámaik 

 

    osztályok   

 tantárgyak 9 10 11 12 

 Magyar nyelv és irodalom 144 144 144 128 

 Idegen nyelvek 108 108 108 96 

 Szakmai idegen nyelv 36 36 36 32 

 Matematika 108 108 108 96 

 Etika 0  0  0  32 

 Történelem 72 72 108 96 

 Művészetek 0  0  36  0 

 Testnevelés 180 180 180 160 

 Osztályfőnöki 36 36 36 32 

 Rendelkezésre álló órakeret 684 684 756 672 
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XVI. Építőipar és XVII. Könnyűipar ágazatokban oktatott szakmai tantárgyak 

 

   osztályok   

tantárgyak 9 10 11 12 

Informatika 36 36 0 0 

Fizika 72 72 36 32 

Érettségi felkészítés/Idegen nyelv 0 0 72 64 

Érettségire épülő fő szakképesítés 288 288 288 256 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés 144 180 108 96 

Szabadon tervezhető órakeret 36 0 0 0 

Vállalkozói ismeretek 0  36 0  0 

Rendelkezésre álló órakeret 576 612 504 448 

 

 

 

 

 

 

XXVIII. Turisztika ágazatokban oktatott szakmai tantárgyak 

 

   osztályok   

tantárgyak 9 10 11 12 

Informatika 36 36 0 0 

Földrajz 72 72 0 0 

Érettségi felkészítés/Idegen nyelv 0 0 108 96 

Érettségire épülő fő szakképesítés 288 288 288 256 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés 144 180 108 96 

Szabadon tervezhető órakeret 36 0 0 0 

Vállalkozói ismeretek 0  36 0  0 

Rendelkezésre álló órakeret 576 612 504 448 

 

 

 

XXVII. Vendéglátóipar ágazatokban oktatott szakmai tantárgyak 
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   osztályok   

tantárgyak 9 10 11 12 

Informatika 36 36 0 0 

Idegen nyelv 36 36 36 32 

Érettségi felkészítés/Idegen nyelv 36 36 72 64 

Érettségire épülő fő szakképesítés 288 288 288 256 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés 144 180 108 96 

Szabadon tervezhető órakeret 36 0 0 0 

Vállalkozói ismeretek 0  36 0  0 

Rendelkezésre álló órakeret 576 612 504 448 
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SZAKKÖZÉPISKOLA     

    osztályok 

 Tantárgyak 9 10 11 

 Idegennyelv 72 72 64 

 Magyar - kommunikáció 72 36 0 

 Társadalomismeret 72 36 0 

 Természetismeret 108 0 0 

 Matematika 72 36 0 

 Testnevelés* 180 180 160 

 Informatika – digitális ismeret** 36 0 48 

 Osztályközösség-építő program 36 36 32 

 Rendelkezésre álló közismereti órakeret 648 396 304 

 Szakmai elméleti és gyakorlati órák 522 828 736 

 Szabadon tervezhető órakeret 90 72 80 

 Rendelkezésre álló szakmai órakeret 612 900 816 

 Rendelkezésre álló összes órakeret 1260 1296 1120 

 

Az éves óraterveket, valamint a tanulók és osztályok heti időkereteit a választott kerettantervszerint 

iránymutatónak tekintjük, melyek nem léphetők túl.Az oktatás alternatív kerettanterv szerint 

történik, az ismeretátadás nemcsak órakeretben, hanem projektben vagy tömbösítve is megengedett. 

A kerettanterv az egyes „tantárgyak” tervezését az alábbi struktúrában valósítja meg: bevezetés, 

tantárgy célja, 9., 10., 11. évfolyam, kulcsfogalmak tematikai egységenként. 

Az egyes kompetenciaterületek feldolgozását, illetve a helyi tantervek elkészítését a Kerettanterv a 

témakörök, téma, tartalom (a feldolgozandó tartalmak leírása, órakeret), ismeretek, fejlesztési 

követelmények (a tanulók által végzendő tevékenységekre, munkaformákra, módszerekre, 

eszközökre tett javaslatok), kiemelt kompetenciák, kapcsolódások (kulcskompetenciák, kiemelt 

fejlesztési feladatok, műveltségi területek) meghatározásával, illetve megfogalmazásával segíti. 

 

*A tanulók elmélet-gyakorlati órák aránya miatt, heti váltásban vesznek részt az elméleti és 

gyakorlati oktatáson. A testnevelés órák az elméleti oktatás részeként zajlanak. 

**A szabadon felhasználható órakeret terhére történik az informatika oktatás. 

file:///C:/Users/Ági/Downloads/ZK_kerettanterv.docx
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12. SZAKMAI PROGRAMUNK 
Az iskolában, öt szakmacsoportban, 15 szakma elsajátítására van lehetőség (részletesen lsd. a 10.2 

pontban).Az egyes szakmák oktatása során szakmai kerettantervekbenill. központi 

programokbanrögzített ismeret, tudás és készség (kompetencia) követelményeket tekintjük 

iránymutatónak. 

A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemit az iskola sajátosságai alapján a 

diákok tanulási technológiájának fejlesztésére, felzárkóztatására illetve tehetséggondozásra 

használja fel.A tantárgyak, tananyagegységek témaköreit figyelembe véve szaktanárok 

szervezésében, tanórai, illetve tanórán kivüli foglalkozásokon, dokumentáltan történik ezen órakeret 

kihasználása 

 

szakmacsoport Könnyűipar 

ágazat XVII 

 Női szabó   34 542 06 (2016/17. tanévtől induló) 

 Női szabó SNI   SNI ST 34 542 06 (2018/19. tanévtől induló) 

 Férfiszabó   34 542 04 (2016/17. tanévtől induló) 

 Ruhaipari technikus 54 542 02 (2016/17. tanévtől induló) 

 Lakástextil készítő  21 542 01 (2017/18. tanévtől induló) 

 Textiltermék-összeállitó 21 542 02 (2017/18. tanévtől induló) 

 

szakmacsoport Művészet, közművelődés, kommunikáció 

ágazat V 

 Táncos II.   54 212 09 (2016/17. tanévtől induló) 

szakmacsoport Építőipar 

ágazat XVI 

 Kőműves és hidegburkoló 34 582 14 (2016/17. tanévtől kifutó) 

 Kőműves SNI SNI ST 34 582 14 (2018/19. tanévtől induló) 

 Szárazépítő    34 582 10 (2016/17. tanévtől induló) 

 Szárazépítő SNI SNI ST 34 582 10 (2018/19. tanévtől induló) 

 Magasépítő technikus  54 582 03 (2016/17. tanévtől induló) 

 Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 (2016/17. tanévtől induló) 

kerettantervek2016/szakkozepiskola/Noiszabo_34_542_06.docx
speciális%20kerettantervek/Noi_szabo_SNI_ST_34_542_06.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Ferfiszabo_34_542_04.docx
kerettantervek2016/szakgimnaziumiszakkepesites/Ruhaipari_technikus_54_542_02.docx
kerettantervek2016/reszszakkepesites/Lakastextil_keszíto_SNI_ST_21_542_01.docx
kerettantervek2016/reszszakkepesites/Textiltermek_osszeallito_SNI_ST_21_542_02.docx
kerettantervek2016/szakgimnaziumiszakkepesites/Tancos_II_kortars_modern_tancos_54_212_09.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=komuves_es_hidegburkolo_34_582_08.docx
speciális%20kerettantervek/Komuves_SNI_ST_34_582_14.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Szarazepito_34_582_10.docx
speciális%20kerettantervek/Szarazepito_sni_st_34_582_10.docx
kerettantervek2016/szakgimnaziumiszakkepesites/Magasepito_technikus_54_582_03.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Epulet_es_szerkezetlakatos_34_582_03.docx
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 Burkoló    34 582 13 (2016/17. tanévtől induló)  

 Burkoló SNI SNI ST 34 82 13 (2018/19. tanévtől induló) 

 Festő, mázoló, tapétázó  34582 04 (2017/18. tanévtől induló) 

 Festő, mázoló, tapétázó SNI SNI ST 34 582 04 (2018/19. tanévtől induló) 

 Szobafestő    21 582 01 (2017/18. tanévtől induló) 

szakmacsoport Vendéglátás, idegenforgalom 

ágazat XXVII 

 cukrász     34 811 01(2016/17. tanévtől induló) 

 pincér     34 811 03 (2016/17. tanévtől induló) 

 diétás szakács 35 811 03 (2016/17. tanévtől induló) 

 szakács     34 811 04(2016/17. tanévtől induló) 

 szakács SNI     SNI ST 34 811 04 (2018/19. tanévtől induló) 

 vendéglátó eladó     31 811 05(2016/17. tanévtől kifutó) 

 vendéglátásszervező   54 811 01(2016/17. tanévtől induló) 

 fogadós     34 811 05(2017/18. tanévtől induló) 

 Vendéglátó –üzletvezető   35 811 02(2017/18. tanévtől induló) 

 Konyhai kisegítő     21 811 01(2017/18. tanévtől induló) 

szakmacsoport Mezőgazdaság 

ágazat XXXIII 

 Lovász    34 621 02 (2016/17. tanévtől induló) 

 Családi gazdálkodó  34 814 01 (2017/18. tanévtől induló) 

 Családi gazdálkodó SNI   SNI ST 34 814 01 (2018/19. tanévtől induló) 

 Kistermelői élelmiszerelőállitó falusi vendéglátó  34 541 08 (2017/18. tanévtől induló) 

 Kistermelői élelmiszerelőállitó falusi vendéglátó SNI  SNI ST 34 541 08 (2018/19. 

tanévtől induló) 

 Lóápoló és gondozó  21 621 01 (2017/18. tanévtől induló) 

 

A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az 

Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) 

kerettantervek2016/szakkozepiskola/Burkolo_34_582_13.docx
speciális%20kerettantervek/Burkolo_SNI_ST_34_582_13.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Festo_mazolo_tapetazo_34_582_04.docx
speciális%20kerettantervek/Festo_mazolo_tapetazo_sni_st_34_582_04.docx
kerettantervek2016/reszszakkepesites/Szobafesto_sni_st_21_582_01.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Cukrasz_34_811_01.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Pincer_34_811_03.docx
kerettantervek2016/raepules/Dietas_szakacs_35_811_03.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Szakacs_34_811_04.docx
speciális%20kerettantervek/Szakacs_sni_ST_34_811_04.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=vendeglato_elado_34_811_05_2015.docx
kerettantervek2016/szakgimnaziumiszakkepesites/Vendeglatasszervezo_54_811_01.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Fogados_34_811_06.docx
kerettantervek2016/raepules/Vendeglato_uzletvezeto_35_811_02.docx
kerettantervek2016/reszszakkepesites/Konyhai_kisegito_SNI_ST_21_811_01.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Lovasz_34_621_02.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Csaladi_gazdalkodo_34_814_01.docx
speciális%20kerettantervek/Csaladi_gazdalkodo_SNI_ST_34_814_01.docx
kerettantervek2016/szakkozepiskola/Kistermeloi_elelmiszereloallito_falusi_vendeglato_34_541_08.docx
speciális%20kerettantervek/Kistermeloi_elelmiszereloallito_falusi_vendeglato_SNI_ST_34_541_08.docx
kerettantervek2016/reszszakkepesites/Loapolo_es_gondozo_SNI_ST_21_621_01.docx
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kormányrendelet,  az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, a(z) 34 621 02 Lovász szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.  

szakmacsoport Vendéglátás-turisztika 

ágazat XXVIII 

 Lovastúra vezető  54 812 02 (2016/17. tanévtől induló) 

A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  valamint az Országos Képzési 

Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 

6.) Kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, a(z) 54 812 02 Lovastúra-vezető szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.  

 

Az oktatás-szervezés terén az un. tapasztalati tanulás feltételeinek a megteremtésére törekszünk. 

Erre a projekt-alapú oktatást tartjuk megfelelőnek. 

Az általunk kidolgozott és alkalmazott projekt-oktatás alapvetően a diákok érdeklődésére alapozott, 

valós (t.i. tényleges – piaci) igényekre válaszoló, termék és/vagy szolgáltatás előállítását célzó 

projektek szervezése és bonyolítása adja a képzés alapját. Munkatársaink e projektek keretében 

ismertetik fel és tudatosítják a diákokban az egyes szakmák megkívánta tudásokat/kompetenciákat. 

Azaz az ismeretelsajátítás és a kompetenciafejlesztés egyrészt a diákok tényleges érdeklődése, 

másrészt a piaci-jellegű projektek logikája a mentén zajlik. 

A szakképzésben résztvevő diákok – mind a szakközépiskolai, mind a szakiskolai ágon – gyakorlati 

képzési kötelezettségeiket16 részben az iskolai tanműhelyekben, részben tanulószerződéssel17 külső 

munkahelyeken, részben az iskola és külső cégek között létrejött együttműködéi megállapodások18 

keretében külső munkahelyeken töltik. 

 

13. DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERÜNK 
Az iskola egységes informatikai rendszert (Adatbazi) alkalmaz a neveléssel, oktatással kapcsolatos 

adatok, információk, dokumentációk kezelésére, dokumentálására valamint archiválására. 

                                                           
162011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 27. § (5) 
17

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  42. § 
182011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  56. § 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakkepzesi_kerettantervek/DL.php?f=Lovastura_vezeto_54_812_02.docx
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Ennek alapja a 7. fejezetben említett választott alternatív kerettantervvel harmonizáló, saját 

fejlesztésű AdatBazi nevű adminisztrációs szoftver. 

 

14. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSEK JEGY-

ZÉKE 

14.1. A nevelő-oktató munka infrastrukturális feltételei 

A képzés alapvető helyszíne a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatti épület, ahová egyidejűleg 

mintegy 200 fő fér be: 5 db 50-60 m2-es szaktanterem, 6 db 20-30 m2-es szaktanterem, 7 db10-20 

m2-es 1 db tornacsarnok, mely 168 m2-es.Tantermeket és csoportszobákat alakítunk ki, melyek 

megfelelnek a törvényi előírásoknak (2 m2/fő).Az iskola oktatásszervezési megoldása lehetővé teszi 

a nappali, esti oktatásszervezést. Ez a befogadó kapacitást 50%-al növeli meg. 

A szakképző évfolyamokra járó diákok szakmától függően idejük 60-70%-t kell, hogy gyakorlattal 

töltsék – többnyire külső helyszíneken. Ez az épület kapacitáskihasználásánál is fontos tényező. 

Azaz az épület a jelzett oktatásszervezési megoldásokkal 600 fő ellátására is alkalmas. 

Egyes tantárgyak bizonyos részeinek tanítása külső helyszíneken történik (pl: természettudományos 

tantárgyak, magyar nyelv és irodalom). Ezeket a környező intézményekkel kötött szerződések 

keretében biztosítjuk pl.: labor, könyvtár. 

Állandó partnereink: József Attila Könyvtár, Egészségmegőrzési Központ - iskolaorvosi ellátás. 

Az iskola rendelkezik informatikai hálózattal, állandó szélessávú internet-kapcsolattal, a belső 

hálózatot kiszolgáló szerverrel. A szaktanterem, nyelvi laborés a kiszolgáló helyiségek 

rendelkeznek végponttal. 

 

14.2. A nevelő-oktató munka tárgyi feltételei 

Eszköz-és felszerelésjegyzék 

Az iskola rendelkezik a számítógépes adathordozón (CD) hozzáférhető demonstrációs eszközökkel 

valamint egyéb oktatástechnikai segédeszközökkel. 

Az iskola önálló kézikönyvtárral rendelkezik - valamint rendelkezésére áll a József Attila 

VárosiKönyvtár. 
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1 db korszerűen felszerelt számítástechnikai szaktanteremmel és 1 db multimédiás laborral (2013) 

rendelkezik az iskola, a gépek hálózatba vannak kötve. 

A pedagógusok számára 18 db korszerű számítógép áll rendelkezésre, szintén részei az iskolai 

hálózatnak. Minden gépről biztosított az állandó internetelérés lehetősége. Az iskola épületében 

wifi rendszer biztosítja, hogy a hordozható számítógépek is bárhol internetkapcsolatot legyenek 

képesek létesíteni. 

Az oktatás rendelkezésére áll televízió, három interaktív tábla, három dokumentumkamera, CD 

lejátszók, projektorok, digitális felvevők, fényképezőgépek, laptopok. Minden tanteremben 

kiépítésre került hálózati csatlakozó lehetővé teszi az iskolai szerveren tárolt, ill. az interneten 

elérhető tartalmak felhasználását a tanórákon. 

Az iskola adminisztrációja rendelkezik fénymásolóval, számítógéppel, nyomtatóval. 

Az iskolában a szakképzés tárgyi feltételrendszerei biztosítottak. Az általános iskola tárgyi feltételei 

felmenő rendszerben biztosítottak. 
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15. ZÁRADÉK 
 

Fenntartó az iskola igazgatójával egyetértésben kijelenti, hogy a jelen pedagógiai programot minden 

esetben az aktuális törvényi változásoknak megfelelően aktualizálja annak hatályossága alatt. A 

hatályosság lejártát megelőzően intézkedik annak meghosszabbításáról, illetve új pedagógiai 

program készítéséről. 

A módosított pedagógiai programot elfogadásra minden esetben a tantestület elé bocsátja az 

igazgató. 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatalának módja: 

- az aktuális pedagógia program minden esetben megtalálható az iskola honlapján ahonnan az 

nyomtatható is 

-  az aktuális és aláírásokkal, pecséttel hitelesített pedagógiai program folyamatosan megtalálható 

az iskola titkárságán, ahol azt betekintésre bárki elkérheti és megkapja. 
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16. TANANYAG-ÉS VIZSGA KÖVETELMÉNYEK 

MELLÉKLET 1.SZ. 

 

Az 51/2012 (XII.21) EMMI rendelettel kiadott alábbi kerettantervek szerinti tantárgyak tananyagait, 

és tantárgyi követelményeit tartjuk az alternatív kerettanterv a „különös bánásmódot igénylő – ú.n. 

ZK” diákok számára  és az alternatív kerettanterv a „kiemelt figyelmet igénylő – ún. ZK” diákok 

számára keretében mérvadónak az általános iskola, a gimnázium, a szakgimnázium, a 

szakközépiskola, valamint a szakiskola közismereti területén: 

 

 Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 

 http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html 

 

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html 

 

Kerettanterv a gimnázium 9-12. évfolyamára 

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html 

 

Kerettanterv a szakgimnázium 9-12. évfolyamára 

http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakgimnazium.doc 

 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-13. évfolyama számára. 

http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakkozepiskola.docx 

 

Kerettanterv a sajátos nevelési igényű tanulók számára szakiskolai képzésben. 

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/specszi/11.3.1_enyhe_elokeszito_mk.doc 

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/specszi/11.3.2_enyhe_resszakkepesites_9-10_mk.doc 

http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/specszi/11.3.3_enyhe_szakkepesites_9-12_mk.doc 

 

 

 

 

http://wiki.zoldkakas.hu/Kerettanterv#Tant.C3.A1rgyak
http://wiki.zoldkakas.hu/Kerettanterv#Tant.C3.A1rgyak
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakgimnazium.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakkozepiskola.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/specszi/11.3.1_enyhe_elokeszito_mk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/specszi/11.3.2_enyhe_resszakkepesites_9-10_mk.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/specszi/11.3.3_enyhe_szakkepesites_9-12_mk.doc
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A 14/2013 (IV.5) NGM rendelettel kiadott szakképzési kerettantervek szerinti tantárgyak 

tananyagait, és tantárgyi követelményeit tartjuk az ALTERNATÍV KERETTANTERV a „különös 

bánásmódot igénylő – ú.n. ZK” diákok számára követendőnek a szakgimnázium, szakközépiskola 

és szakiskola szakmai ismereti területén.  

 

A felsorolt szakmák szakmai-és vizsgakövetelményei az alábbi linkre kattintva érhetők el: 

 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM 

rendelet módosításáró 

 

 

Párhuzamos művészeti képzésben megszerezhető szakképesítések: 

 54 212 09 Táncos II. (Kortárs- és modern táncosszakirány) 

 54 212 09Táncos II. 

 

Érettségi utáni szakképesítések: 

 54 542 02Ruhaipari technikusszakképesítés 

 54 582 03 Magasépítő technikus szakképesítés 

 54 812 02Lovastúra vezetőszakképesítés 

 54 811 01 Vendéglátásszervező szakképesítés 

 

Szakközépiskolai szakképesítések: 

 34 542 06 Női szabó szakképesítés 

 34 542 04 Férfiszabó szakképesítés 

 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló szakképesítés 

 34 582 14 Kőműves szakképesítés 

 34 582 13 Burkoló szakképesítés 

 34 582 10 Szárazépítő szakképesítés 

 34 582 03 Épület-és szerkezetlakatos szakképesítés 

 34 621 02 Lovász szakképesítés 

 34 811 01Cukrászszakképesítés 

 34 811 03 Pincér szakképesítés 

 34 811 04 Szakács szakképesítés 

file:///C:/Users/Ági/Downloads/ZK_kerettanterv.docx
file:///C:/Users/Ági/Downloads/ZK_kerettanterv.docx
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/rendeletek_es_kozlemenyek/DL.php?f=56_2016_VIII_19_FM_rendelet.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/rendeletek_es_kozlemenyek/DL.php?f=29_2016_VIII_26_NGM_rendelet.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.326057
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.326057
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=54_212_09_Tancos.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=54_542_02_Ruhaipari_technikus.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2015/DL.php?f=54_582_03_Magasepito_technikus_2015.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2015
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=54_812_02_lovastura_vezeto.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=34_542_06_Noi_szabo.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=34_542_04_Ferfiszabo.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=34_582_08_Komuves_es_hidegburkolo.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=34_582_10_Szarazepito.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=34_582_03_Epulet_es_szerkezetlakatos.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=34_621_02_lovasz.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=34_811_01_Cukrasz.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2014/DL.php?f=34_811_03_Pincer_2014.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2014
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2014/DL.php?f=34_811_04_Szakacs_2014.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2014
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 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképesítés 

 35 811 03 Diétás szakács szakképesítés 

2017/18-as tanévben induló szakmák: 

 34 814 01 Családi gazdálkodó szakképesítés 

 34 541 08 Kistermelői élelmiszer előállító falusi vendéglátó szakképesítés 

 34 811 05 Fogadós szakképesítés 

 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés 

 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés 

 

Szakiskolai szakképesítések a 2017/2018-as tanévtől: 

 21 811 01 Konyhai kisegítőszakképesítés 

 31 811 04 Vendéglátó eladó szakképesítés 

 21 542 01 Lakástextilkészítő szakképesítés 

 21 542 02 Textiltermék-összeállító szakképesítés 

 21 621 01 Lóápoló és gondozó szakképesítés 

 21 582 01 Szobafestő szakképesítés 

 31 541 15 Falusi vendéglátó szakképesítés 

 31 541 18 Kistermelői élelmiszer előállító szakképesítés 

 

Szakiskolai szakképesítések a 2018/2019-es tanévtől: 

 34 542 06 Női szabó szakképesítés 

 34 582 14 Kőműves szakképesítés 

 34 582 13 Burkoló szakképesítés 

 34 582 10 Szárazépítő szakképesítés 

 34 811 04 Szakács szakképesítés 

 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 

 34 814 01 Családi gazdálkodó 

 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés 

 

 

Az oktatott szakmák tárgyi feltételei a szakmai és vizsgakövetelmények, eszköz és felszerelés 

jegyzék menüpontjában található. 

 

 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2014/DL.php?f=34_811_05_Vendeglato_elado_2014.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2014
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2015/DL.php?f=35_811_03_Dietas_szakacs_2015.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2015
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=34_542_06_Noi_szabo.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=34_542_06_Noi_szabo.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2013/DL.php?f=34_582_10_Szarazepito.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2013
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2014/DL.php?f=34_811_04_Szakacs_2014.pdf&tip=szvk_2012_&evszam=2014
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JEGYZÉK  

 

a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium kötelező 

(minimális) eszközeiről és felszerelésérőla 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint 

 

I. HELYISÉGEK 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső 

burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi 

jogszabályok tartalmazzák. 

 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel 

  A B C D E 

  Berendezés Mennyiségi 
mutató 

Megjegyzés Tényleges 

mennyisé
g 

Fenntartói 
nyilatkozat alapján 

1.  1. Tanterem         
2. tanulói asztalok, székek tanulók 

létszámának 

figyelembevételév
el 

Életkornak 
megfelelő 

méretben; 
mozgáskorlátozotta

k, középsúlyos 

értelmi 
fogyatékosok és 

gyengénlátók 
esetén állítható 

magasságú, 

dönthető lapú, 
peremes, 

egyszemélyes 
asztalok; 

gyengénlátóknál - 
szükség szerint - 

egyéni 

megvilágítási 
lehetőséggel; 

104 db 
asztal,     
137 db 

szék 

  
3. nevelői asztal, szék tantermenként 1   

18 
  

4.  eszköztároló szekrény tantermenként 1   
18 

  
5.  Tábla tantermenként 1   18   
6.  ruhatároló (fogas) tanulók 

létszámának 

figyelembevételév
el 

  

5 

  
7.  Szeméttároló helyiségenként 1   20   
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8.  sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére 
alkalmas méretben 

32 
  

9.  2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli 

igények)   
  

10

.  

a) számítástechnikai 

terem 
    

  
  

11

.  

tábla + flipchart 1   
1 

  
12

.  

Számítógépasztal tanulónként 1   
12 

  
13
.  

számítógép, internet 
hozzáféréssel, 

perifériákkal 

tanulónként 1 
felszerelés 

  

16 

  
14
.  

Informatikai szoftverek, 
programok 

szükség szerint a pedagógiai 
program előírásai 

szerint 
van 

  
15
.  

szkenner 1   1   
16

.  

b) nyelvi labor 

berendezés 

tíz-tizenöt tanuló 

egyidejű 
foglalkoztatására 

ha az oktatás 

részben vagy 
egészben nem 

magyar nyelven 
folyik; 

számítógépes nyelvi 

oktatással 
kiváltható 

  

  
17

.  

Magnetofon 1       
18

.  

CD író, lejátszó, 

hangszóró 

1   
1 

laptop 
19

.  

mikrofon, erősítő, 

fejhallgató 

1   
14 

  
20

.  

DVD (lejátszó, felvevő) 1   
1 

laptop 
21

.  

írásvetítő vagy projektor 1   
1 

interaktív tábla 
22

.  

c) természettudomán

yi szaktanterem 
    

  

a 
természettudomány
os tárgyak oktatása 
külső helyszíneken 
történik (beépítve a 
szakképzésbe!) 

23

.  

d) művészeti nevelés 

szaktanterem 
    

  

  
24 Pianínó iskolánként 1   1 szintetizátor 
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.  

25

.  

ötvonalas tábla tantermenként 1   
1 

  
26
.  

CD vagy lemezjátszó, 
magnetofon 

tantermenként 1   
1 

  
27
.  

Tárolópolcok tantermenként 1       
28
.  

4. tornaterem     
  

  
29
.  

Kislabda 5   5   
30
.  

Labda 5   46   
31

.  

Tornaszőnyeg 2   6   
32
.  

Tornapad 2   2   
33

.  

Zsámoly 2   3   
34

.  

Bordásfal 2   20   
35
.  

Mászókötél 2   2   
36

.  

Gumikötél 5   5   
37

.  

Ugrókötél 5   15   
38
.  

Medicinlabda 5   7   
39

.  

Stopper 1   1   
40

.  

kiegészítő torna készlet 1   
3 

  
41

.  

egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 
tornafelszerelések 

  sajátos nevelési 

igényű tanulót 
oktató iskolában; 

pedagógiai 
programban 

foglaltak szerint 

13 dynair, 
egyensúlyplató, 
trambulin, ördögbot, 

42
.  

kosárlabda palánk 2   
2 

  
43

.  

Gyűrű 1   1   
44
.  

Mászórúd 1   1   
45

.  

7. Sportudvar     
  

  
46
.  

szabadtéri labdajáték 
felszerelése 

1 bármelyik játék 
kiválasztható 2 

kosárlabda palánk 
47
.  

magasugró állvány, léc 1   
2, 1 

  
48

.  

távol-, magasugró gödör 1 homokkal vagy 

szivaccsal 1 
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49
.  

Futópálya 1 lehetőség szerint 
kialakítva 

1 
  

50

.  

egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

tornafelszerelések 

egy iskolai osztály 

egyidejű 

foglalkoztatásához 
szükséges 

mennyiségben 

sajátos nevelési 

igényű tanulót 

oktató iskolában; 
pedagógiai 

programban 
foglaltak szerint 

 1-1 

ílászat, petanque 
51

.  

8. Intézményvezetői 

iroda 
    

  
  

52

.  

Íróasztal 1   3   
53

.  

Szék 1   3   
54
.  

tárgyalóasztal, székekkel 1   
1 

  
55

.  

számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 felszerelés   

3 

  
56
.  

számítógépasztal és szék 1   
3 

  
57

.  

Iratszekrény 1   1   
58
.  

digitális adathordók 
részére szekrény 

1   

1 

  
59
.  

Fax 1   1   
60

.  

Telefon 1   3   
61

.  

9. Nevelőtestületi 

szoba 
    

  
  

62

.  

fiókos asztal pedagóguslétszám 

szerint 1 
  

11 
  

63

.  

Szék pedagóguslétszám 

szerint 1 
  

11 
  

64
.  

napló és folyóirattartó 1   
1 

  
65

.  

Könyvszekrény 2   
2 

  
66

.  

Fénymásoló 1   1   
67

.  

számítógép internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1   

14 

  
68
.  

számítógépasztal, szék 1   
11 

  
69

.  

ruhásszekrény vagy 

fogasok 

pedagóguslétszám 

figyelembevételév
el 

  
1 

  
70 Tükör 1   1   
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.  

71

.  

10. Iskolatitkári iroda      

  
  

72
.  

asztal felnőtt létszám 
figyelembevételév

el 

  
3 

  
73
.  

Szék felnőtt létszám 
figyelembevételév

el 

  
3 

  
74
.  

Iratszekrény 1   3   
75

.  

számítógépasztal és szék 1   
3 

  
76
.  

számítógép internet 
hozzáféréssel, 

perifériákkal 

    

3 

  
77

.  

Telefon   közös vonallal is 

működtethető 
2 

  
78
.  

11. Könyvtár     

  

A feladatot nyilvános 
könyvtár látja el. 

 

 

 

 

 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

  A B C D E 

  Berendezés Mennyiségi 

mutató 

Megjegyzés 
Tényleges 
mennyiség 

Fenntartói 
nyilatkozat alapján 

1. Taneszközök     
  

  
2. tárgyak, eszközök, 

információhordozók 

az iskola 
pedagógiai 

programjában 
előírt tananyag 

feldolgozásához 

évfolyamok, 
tantárgyak alapján 

oly módon, hogy 
az iskola 

munkarendje 
szerint minden 

osztály 

alkalmazhassa 

pedagógiai 
programban 

foglaltak szerint 

3 interaktív tábla 
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3. egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 

taneszközök 

évfolyamok, 
tantárgyak alapján 

oly módon, hogy 

az iskola 
munkarendje 

szerint minden 
osztály 

alkalmazhassa 

sajátos nevelési 
igényű tanulót 

oktató iskolában;  

3 

dokumentumkamera 

pedagógiai 

programban 
foglaltak szerint   

4. DVD lejátszó iskolánként 
(székhelyen és 

telephelyen) 1, ha 

legalább négy 
osztály működik, 

további 1, 
beszédfogyatékos 

tanulót nevelő 

iskolában - 
mikrofonnal - 

osztályonként 1 

szaktanteremnél 
felsorolton kívül;  

6 
projektor 

bárhol szükség 
szerint elhelyezhető   

5. CD vagy 

lemezjátszó 

iskolánként 

(székhelyen, 
telephelyen) 1 

könyvtárnál 

felsorolton kívül, 
bárhol szükség 

szerint elhelyezhető 

1 

  
6. Televízió iskolánként 

(székhelyen, 

telephelyen) 1 

könyvtárnál 
felsorolton kívül, 

bárhol szükség 

szerint elhelyezhető 

2 

  

            

 

IV. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

  A B C D E 

  Berendezés Mennyiségi 

mutató 

Megjegyzés Tényleges 

mennyiség 
Fenntartói 
nyilatkozat alapján 

1. Elsősegélyláda székhelyen, 

telephelyen 1 

a közegészségügyi 

előírások szerint 1 
  

2. tűzoltó 

készülék 

az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 

3 
  

 
 

Eszközök, felszerelések megléte, beszerzésének ütemterve 



110 

 

változat 3     hatálybalépés dátuma2018.09.01. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 1. számú és a 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet 2. számú melléklete 
szerint 

I. HELYISÉGEK  

  A B C D E 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 
Tényleges 
mennyiség 

Fenntartói 
nyilatkozat 
alapján 

2. Tanterem* iskolánként (székhelyen 

és telephelyen), 

figyelembe véve az 
iskola munkarendjét, 

osztályonként 1 

Figyelembe vehető 

a szaktanterem is. A 

terem alapterülete 
nem lehet 

kevesebb, mint 1,5 
m2/fő. 5 

A képzést az 
alternatív 
kerettantervnek és 
a pedagógiai 
programnak 
megfelelően 6-12 
fős csoportokban 
szervezzük. 

3. Csoportterem* legfeljebb nyolc 

osztállyal működő 
általános iskolában 4; 

16 osztállyal működő 

általános iskolában 6; 

A csoportterem 

alapterülete nem 
lehet kevesebb, 

mint 2 m2/fő. 

13 

A képzést az 
alternatív 
kerettantervnek és 
a pedagógiai 
programnak 
megfelelően 6-12 
fős csoportokban 
szervezzük. 

24 osztállyal működő 
általános iskolában 8;  

gimnáziumban, 
szakközépiskolában, 

szakiskolában 
osztályonként 0.5 

csoportterem 

4. szaktanterem a 

hozzá tartozó 
szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 

szerint iskolánként 
(székhelyen és 

telephelyen) 1-1;  

  

  

a II/2. pontban 
foglaltak szerint 

a legfeljebb négy 

osztállyal működő 

iskolában 
társadalomtudományi 

szaktanterem 1 és 
művészeti nevelés 

szaktanterem 1 

  

5. laboratóriumok a 

hozzájuk 

kapcsolódó 
szertárakkal 

iskolánként (székhelyen 

és telephelyen), 

Gimnázium, 

szakközépiskola, 

szakiskola 
intézményekben.   

a II/2. pontban 
foglaltak szerint 
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6. műhelyek a 
hozzájuk tartozó 

kiegészítő 

helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen 
és telephelyen), 

Szakközépiskola, 
szakiskola 

intézményekben. 
  

a II/2. pontban 
foglaltak szerint 

7. logopédiai 

foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő 
szoba 

ha a tanulót a többi 

tanulóval együtt 

oktatják iskolánként 
(székhelyen és 

telephelyen) 1,  

  

2 

  

ha a tanulót a többi 
tanulótól külön oktatják 

négy osztályonként 1 

8. tornaterem 

(nemenként 
biztosított 

öltözővel, benne 
kialakított 

zuhanyzóval, wc-

vel) 

iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Általános iskolában, 

gimnáziumban, 
továbbá 

szakközépiskolában, 
szakiskolában, ha 

általános 

műveltséget 
megalapozó 

évfolyama van; 
kizárólag szakképző 

évfolyammal 

működő iskola 
esetén abban az 

esetben, ha az 
iskolát legalább 

százhúsz tanuló 
befogadására 

létesítették.  

1 

  

Az Nkt. 27. § (11) 
bekezdés 

előírásának 

teljesülésére 
tekintettel, további 

tornaterem 
létesítése abban az 

esetben kötelező, 
ha a tanulók 

számára aránytalan 

teher és 
többletköltség 

nélkül nem 
biztosítható más 

nevelési-oktatási 

intézménnyel-, 
illetve sportolásra 

alkalmas 
létesítmény 

üzemeltetőjével 
kötött 

megállapodással a 

még szükséges 
tornaterem. 
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A tornaterem és az 
ahhoz szükséges 

öltöző, valamint 

vizesblokk a 
gyógypedagógiai, 

konduktív 
pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítható, 
továbbá, ha 

gyógypedagógiai, 
konduktív 

pedagógiai 
iskolában 

mozgáskorlátozott 

gyermekeket 
tanítanak, mindezt 

akadálymentesen 
kell létesíteni. 

9. Sportudvar iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

helyettesíthető a 

célra alkalmas 
szabad területtel, 

szabadtéri 
létesítménnyel; 

kiváltható szerződés 

alapján igénybe vett 
sportlétesítménnyel 

1 

  

10. intézményvezetői 

iroda 

iskola székhelyén és az 

iskola azon telephelyén, 
amelyen az 

intézményvezető-
helyettes, illetve 

tagintézmény-, 
intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása 

nem kötelező 1 

  

1 

A hatékonyabb 
munkavégzés 
érdekében az 
intézményvezető 
és helyettese 
közös irodát 
használ 

11. intézményvezető-
helyettesi iroda 

ha az iskolában az 
intézményvezető-

helyettes alkalmazása 
kötelező, székhelyen és 

telephelyen 1 

  

1 

A hatékonyabb 
munkavégzés 
érdekében az 
intézményvezető 
és helyettese 
közös irodát 
használ 

12. iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1   
1 

  

13. könyvtár iskolánként 1 Általános iskolában, 

gimnáziumban, 

továbbá a 
szakközépiskolában, 

szakiskolában, ha 
általános 

műveltséget 

megalapozó 
évfolyama van, 

kivéve, ha a 
feladatot nyilvános 

  

A feladatot 
nyilvános könyvtár 
látja el. 
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könyvtár látja el. 

A létesítésre kerülő 

könyvtár legalább 

egy olyan a 
használók által 

könnyen 
megközelíthető 

helyiség kell, hogy 

legyen, amely 
alkalmas háromezer 

könyvtári 
dokumentum 

befogadására, az 

állomány 
(állományrész) 

szabadpolcos 
elhelyezésére és 

legalább egy iskolai 
osztály egyidejű 

foglalkoztatására. 

  

14. orvosi szoba, 
elkülönítővel 

iskolánként 1 Az orvosi szoba 
kialakítása, 

létesítése nem 

kötelező, 
amennyiben az 

iskola-egészségügyi 
szolgálat 

nyilatkozata szerint, 
a tanulók ellátása - 

aránytalan teher és 

többletköltség 
nélkül - a közelben 

található 
egészségügyi 

intézményben 

megoldható. 
Gyógypedagógiai, 

konduktív 
pedagógiai 

iskolában helyben 

biztosítva. 

  

Az egészségügyi 
ellátást az 
Egészségmegőrzési 
Központ látja el, 
együttműködési 
megállapodás 
alapján. 

15. Kiszolgáló 

helyiségek 
    

1 
védőnői szoba 

16. Sportszertár iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 
  

2 
  

17. általános szertár iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

  
1 
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18. karbantartó 
műhely 

iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

Gyógypedagógiai, 
konduktív 

pedagógiai 

iskolában. 

1 

  

19. aula (előtér, 

közösségi tér) 

iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása 

nem kötelező, 
amennyiben a 

nevelési-oktatási 

intézményben vagy 
annak közelében 

található közösségi 
térben megoldhatók 

azok a funkciók, 

amelyekre az aula 
szolgál. 

1 

  

20. Porta iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 1 

Nyolc évfolyammal 

alapított általános 
iskolában, 

gimnáziumban, 
továbbá 

szakközépiskolában, 
szakiskolában, ha 

általános 

műveltséget 
megalapozó 

évfolyama van. 

1 

  

21. Ebédlő iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

kivéve, ha az 
étkeztetést iskolán 

kívül oldják meg 

  

A tanulók 
étkeztetése 
iskolán kívül 
együttműködési 
megállapodás 
alapján történik. 

22. Teakonyha iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) 1 

  
1 

  

23. személyzeti 
öltöző 

iskolánként (székhelyen 
és telephelyen), 

nemenként 1 

  

1 

  

24. személyzeti 
mosdó-zuhanyzó 

iskolánként (székhelyen 
és telephelyen), 

nemenként 1 

  

1 

  

24 osztállyal működő 

iskola székhelyén, 
telephelyén nemenként 

2 

25. személyzeti WC 

helyiség 

iskolánként (székhelyen 

és telephelyen) 
nemenként 1 

Alkalmazotti létszám 

figyelembevételével. 
1 

  

26. tanulói WC 

helyiség 

iskolánként (székhelyen, 

és telephelyen), 
szintenként, nemenként 

1 

A tanulói létszám 

figyelembevételével. 

3 
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27. egyéb raktár iskolánként (székhelyen, 
telephelyen 1) 

  
1 

  

 *Megjegyzés: Tanterem és csoportterem nem különül el egymástól, a kis létszámú oktatás szervezése 

miatt nem releváns 

 

17. OKTATOTT SZAKMÁK 

TANTÁRGYFELOSZTÁSAI MELLÉKLET 2. SZ 
 

 

További mellékletek megtekinthetőek ide kattintva. 
 

 

 

 

18. SZÓMAGYARÁZAT 
 

Zűrös helyzetű fiatalok 

Azok az ép értelmű, 14 éves vagy annál idősebb, befejezett 8. osztályos végzettséggel rendelkező 

fiatalok, akik középfokú iskolai végzettséget szeretnének szerezni – ám különböző problémáik miatt 

a „hagyományos” középiskolai rendszer nem tolerálja őket, onnan kihullanak. Akikben erőteljes, 

ám jórészt rejtett autonomitás-törekvés él. 

 

 

Autonómia-törekvés 

A „zűrös helyzetű” fiatalok legfontosabb jellemzői - jelenlegi ismereteink alapján 

 nagyon erősen vágynak a megértésre 

 nagyon erősen vágynak az elfogadásra 

 elutasítják a külvilág számukra értelmetlen szabályait 

 elutasítják azt a tekintélyt, melynek forrása "megszokottan" a státus, a végzettség, a kor, a 

nem, az illem stb. 

 ugyanakkor rettentően vágynak egy szabályozott életre 

 csak és kizárólag partneri, egyenrangú viszonyokban képesek "működni" 

 csak olyan személyt képesek és hajlandóak partnernek elfogadni, aki maga is önnön 

kongruenciája mind teljesebb megélésén munkálkodik, arra törekszik 

 sajátos érzékenységekkel rendelkeznek - olyasmiket is érzékelnek, amikről mi, a többség 

képzetet sem vagyunk képesek alkotni 

 egyfajta tisztánlátással rendelkeznek 

file:///C:/Users/Ági/Downloads/3.sz%20mellékletek
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 különös képességeikkel sem ők, sem a környezetük nem tud mit kezdeni 

 magányosak - noha nagyon sok ismerősük, haverjuk van 

 erős hajtóerők munkálnak bennük - melynek sokkal inkább kiszolgáltatottjai ők, mintsem 

uralni tudnák azokat 

 erős hajtóerőik artikulálatlanok, homályos kontúrúak 

E jellemzőket összefoglalóan autonómia-törekvésnek nevezzük. 

/Ethosz: erkölcs, erkölcsös magatartás, magatartás minta, viselkedésmód/ 

Ethosz-orientált szervezet 

Az ethosz-orientált szervezet fő jellemzője az, hogy működtető ereje, drive-ja a szervezet ethosza. 

Azaz a szervezetet működtető erő immanens.(immanens: bennmaradó; bensőleg hozzá tartozó) 

A szervezeti ethosz a szervezet tagjai személyes ethoszainak egyfajta összegződése. 

A személyes ethoszok és a szervezeti ethosz kölcsönös meghatározottsági viszonyban állnak 

egymással. 

Más orientációjú szervezetek esetében a meghatározó drive többnyire külső, mint pl. a haszon-

orientációjú szervezeteknél a tulajdonos haszna, a hatalom-orientációjú szervezeteknél a szervezetet 

uraló hatalom. 

 

Szervezeti ethosz 

A szervezetet alkotó személyek személyes ethoszainak egyfajta összegződése. 

A személyek önnön autonómia-törekvéseiket, önnön kongruenciájukat csak társas közegben 

képesek megélni.Az a társas közeg, melynek tagjai mind erőteljesen törekszenek önnön 

kongruenciájuk mind teljesebb megélésére - olyan szervezetet alkotnak, melynek a hajtóereje éppen 

az említett törekvés. 

A személyes kongruencia megélésére való törekvés szorosan összefügg a személyes ethosz mind 

teljesebb megélésére való törekvéssel.Állítható, hogy a személyes ethoszok, mint a személyek 

hajtóerőinek összegződése képezi a szervezet hajtóerejét.A szervezeti ethosz - az ethosz-orientált 

szervezet hajtóereje. 

 

 

 

Személyek egymást választása 

Az evolúciós szervezetelmélet keretében értelmezett ethosz-orientált szervezet az emberek, 

személyek együttműködését tekinti szervezetnek. Az emberek, személyek együttműködése mindig 

valamilyen konkrét aktivitás keretében realizálódik. 
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A személyek közti együttműködést, a személyek közti kapcsolatot a profit-orientált, valamint a 

hatalom-orientált szervezeti körülmények között a szervezet konkrét aktivitásai által vélték 

determináltnak. 

Ez a megközelítés kielégítő eredményre vezet azokban az esetekben, mikor a szervezetet működtető 

drive a szervezethez képest külső - mint pl. a profit-maximalizálás vagy a hatalom-érvényesítés. 

Azokban az esetekben, mikor a szervezetet működtető drive a szervezethez képest belső, azaz a 

drive magukban a szervezetet alkotó személyekben, az ő autonómia-törekvéseikben rejlik - a 

szervezet konkrét aktivitásának jelentősége másodlagossá válik.Az ilyen szervezetet ethosz-

orientált szervezetnek hívjuk.Az ethosz-orientált szervezetek esetében a személyek közti 

kapcsolatot, együttműködésüket már sokkal inkább az határozza meg, hogy milyen mértékben 

képesek egymás segítségére lenni saját autonomitásuk megélésében. 

Mivel egyrészt bármely személy saját autonomitását csak és kizárólag társas közegben élheti meg, 

másrészt az ethosz-orientált szervezetet olyan személyek alkotják, akik saját autonomitásuk mind 

teljesebb megélésére törekszenek - könnyen belátható, hogy e személyek igyekeznek "kiválasztani" 

egymást.Igyekeznek olyan társakra találni, akik társaságában könnyebben, teljesebben élhetik meg 

autonomitásukat.Kölcsönös választásokról van itt szó. A választás alapja moralitásuk hasonlósága - 

az, hogy hasonló dolgokat tartanak "JÓ"-nak.A kölcsönös választás időben elhúzódó folyamat. A 

személyek egymásnak való megfelelősége annak mértékében derül ki, ahogyan az érintettek 

számára világossá válik személyes moralitásuk, személyes ethoszaik hasonlóságának mértéke. 

Minél nagyobb a felismert hasonlóság, annál erőteljesebbé válik egymást választásuk. 

Valaki akkor kezd kisodródni egy ilyen közösségből, egy ethosz-orientált szervezetből, mikor az ő 

általa képviselt ethosz elkezd jelentősen különbözni a szervezeti ethosztól. S olyan ütemben 

sodródik ki, amilyen ütemben ez a különbség fokozódik. 

Érthető módon a személyek egymást választásának az aktusa kerül előtérbe az ethosz-orientált 

szervezetek esetében. 

A személyek egymást választásának speciális esete - külső szervezeti drive-ok érvényesülése esetén 

- a profit-orientált, illetve a haszon-orientált szervezetek esetében gyakorolt humán erőforrás-

gazdálkodás. 

Itt a személyek kiválasztódásának alapja nem a teljes személyiségük, mint az ethosz-orientált 

szervezetek esetében, hanem annak csak egy szűk szegmense - jelesül a szakmai tudás és 

tapasztalat. 

(A szakmai tudás és tapasztalat mellett gyakran tapasztalható a kiválasztódás paraméterei között a 

személyes kapcsolat. E sokszor zavarónak, amorálisnak tetsző paraméter - fura módon - az ethosz-

orientált jelleg torz, morálisan tisztátalan változatának tekinthető.) 
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Az 5 elv 

A Pentelei program, mint domináns módon ethosz-orientált szervezet, az arra jellemző u.n. 5 elv 

érvényesítésére törekszik – azaz jellemző folyamatait az u.n. 5 elv érvényesüléseként értelmezi. 

 autonómia-törekvés kielégítésének elve 

A „zűrös helyzetű” fiatalok nem tudatos, rejtett autonómia-igényüknek, autonómia-

törekvésüknek vannak kiszolgáltatva. 

Ennek a rejtett autonómia-törekvésnek egyik sajátossága, hogy az ennek kiszolgáltatott 

személy csak olyan másik személyt képes fenntartás nélkül elfogadni, aki maga is személyes 

autonomitása kiteljesítésére törekszik – azaz autonóm lénynek tekinthető. 

Ebből következik, hogy a személyes autonomitásuk kiteljesítésre törekvő (annak 

kiszolgáltatott) „zűrös helyzetű” fiatalok számára olyan munka-szervezet a megfelelő, ahol 

érvényesül az autonomitás kielégítésének elve, azaz személyes autonomitásuk kiteljesítésén 

munkálkodó személyekből áll. 

 

 koevolúció elve 

Mivel a hajtóerők a szervezethez képest belsők, és szinte minden hatás minden más 

hatásokkal kölcsönhatásban van, egymásra evolúciós nyomást gyakorolnak. Miután egy 

hajtóerő a szervezeten belül létrejött, onnantól fogva evolúciós jellegűvé válik. 

A különböző hajtóerők adott munkaszervezeten belül folyamatokon, emberi aktivitások 

sorozatán keresztül érvényesülnek. A folyamatok a hajtóerők jellegének megfelelő 

kapcsolatokba lépnek egymással. 

Mivel a hajtóerők érvényesülései evolúciós jellegűek, ez az egyes, hajtóerőknek alárendelt 

folyamatok esetében oly módon jelennek meg, hogy a folyamatok egymásra evolúciós 

nyomást gyakorolnak, azaz koevolúciós kapcsolatba kerülnek egymással.A folyamatok 

koevolúciós jellege legszembetűnőbben az ethosz-orientált szervezeti jelleg esetében 

érvényesülnek. 

 

 koherencia elve 

Az ethosz-orientált szervezeti jellegű működés esetében a vallott szervezeti értékek, az azok 

transzformálásával megfogalmazott szervezeti célok, és a szervezeti célok megvalósítása 

érdekében működtetett folyamatok egymásnak való megfeleltetése, koherenciája az 

eredményesség és a hatékonyság alapja. 

Az eredményességhez és a hatékonysághoz mind a szervezeti értékeknek, mind a szervezeti 

céloknak, mind az azok megvalósítása érdekében működtetett folyamatoknak önmagukban 

is koherens egészeket kell alkotniuk. 
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A koherencia elvének ugyanakkor más szinteken is érvényesülnie kell. Így többek között 

o az adott szervezeten belül érvényesülő különféle szervezeti drive-oknak is koherens 

egészet kell alkotniuk egymással 

o a szervezetet alkotó személyek úgy képesek meggyőződni személyes ethoszaik 

megfelelőségéről, ha azok koherenciáját vizsgálják; minél erőteljesebb a koherencia, 

annál erőteljesebb a bizonyosság választásuk helyességéről 

o az ethosz-orientált szervezet szervezeti ethosza megfelelőségéről úgy képesek 

meggyőződni a szervezettagjai, ha annak koherenciáját vizsgálják; minél 

erőteljesebb koherenciát találnak, annál erőteljesebb a bizonyosságuk a szervezeti 

ethosz helyességéről 

 

 kongruens személy elve 

A „zűrös helyzetű” fiatalok, mint önnön autonomitásuk kiteljesítésére törekvő személyek 

csak olyan másik személyt képesek elfogadni, aki kongruens, aki önnön kongruenciája 

kialakítására folyamatos és őszinte erőfeszítéseket tesz. 

 

Az ethosz-orientált szervezet, úgyis, mint a „zűrös helyzetű” fiatalok számára adekvát 

szervezeti környezet ideáltipikus esetben olyan személyekből áll, akik önnön autonomitásuk 

mind teljesebb megélésére törekszenek. 

Egy személy önnön autonomitását csak és kizárólag társas környezetben képes megélni. 

Az ethosz-orientált szervezet definitíve olyan személyekből áll, akik mindegyike önnön 

autonomitása mind teljesebb megélésére törekszik - a hasonló indíttatású társaik által 

alkotott társas közegben. 

Ez a helyzet avval a következménnyel jár, hogy az autonomitás-törekvések kölcsönös 

egymásrahatása, koevolúciója miatt tartósan nem tud e szervezeti környezetben olyan 

autonomitás-törekvés érvényesülni, amely ne szolgálná egyúttal az adott 

személyek kongruencia-törekvéseitis. 

Azaz egy személy önnön kongruenciáját éppen úgy csak társas környezetben élheti meg, 

mint önnön autonomitását. 

 

Az ethosz-orientált szervezetet ideáltipikus esetben csak olyan személyek alkotják, akik 

szándékoltan és tudatosan önnön kongruenciájuk mind teljesebb megélésére törekednek. 

Az állítás fordítva is igaz. 
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Ha egy szervezetet olyan személyek alkotnak, akik szándékoltan és tudatosan önnön 

kongruenciájuk mind teljesebb megélésére törekednek - akkor a szervezet ethosz-orientált 

szervezetnek tekinthető. 

E sajátosságot hívjuk a kongruens személy elvének. 

A kongruens személy elve egyike az ethosz-orientált szervezetet jellemző u.n. 5 elvnek. 

 

 tudatos vállalás elve. 

Ethosz-orientált szervezeti jellegű működésről csak abban az esetben beszélhetünk, ha azt 

tudatosan és szándékoltan vállalják fel az érintettek. 

A szervezet akkor tudja tudatos vállalását – a szervezeti ethosza érvényesítését - teljesíteni, 

ha a szervezetet alkotó munkatársak tudatosan vállalják fel azt. 

A szervezeti tudatosság éppen úgy adódik össze a szervezetet alkotó, a maguk autonomitása 

megélésére törekvő személyek tudatosságaiból, mint ahogy a szervezeti ethosz is egyfajta 

összegződése a szervezetet alkotó személyek személyes ethoszainak, személyes 

moralitásainak. 

 

Az 5 elv egyike sem képes egyedül, önmagában érvényesülni. 

Az 5 elv mindig együtt, egymással szoros kölcsönhatásban – ám esetenként különböző intenzitással, 

különböző dominanciával érvényesül. 

Az 5 elv összefüggései az alábbi mintával szemléltethetőek 

 

 

 

Az 5 elv között nincs eleve kitüntetett elv. 

http://wiki.zoldkakas.hu/F%C3%A1jl:%C3%9Aj_k%C3%A9p.png
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Egy-egy elv kitüntetett volta a szemlélő19 szándékai szerint áll elő. 

Attól függően, hogy a szemlélő milyen nézőpontot választ a szervezet szemlélése, vizsgálata során - 

kerülhet előtérbe, illetve háttérbe egy-egy elv. 

Lsd. még a szervezeti ethosz azonosítása c. eljárást. 

 

Műhely 

Felmerülő probléma létrejövő alkalmi munkacsoport. A műhely megbeszélésen minden érintett 

részt vesz. A műhely nem döntéshozó fórum.Az iskolában zajló nevelési tevékenység számos, előre 

nem látható problémát vet fel - melyek megoldására csoportos fejlesztő tevékenységek keretében 

van remény. Ilyen pl. a mentori munka újabb s újabb nehézségeire választ találni, a 

részképességzavarok fejleszthetősége középiskolás korban, az egymástól való tanulás metodikája és 

gyakorlata, konfliktuskezelési technikák kipróbálása, bevezetése stb. A műhely e folyamatos 

fejlesztésnek a terepe. 

                                                           

 


	1. A felismert probléma
	2. Küldetésnyilatkozatunk
	3. Célcsoportunk
	4. Minőségpolitikánk
	5. Alapvetések
	5.1. Szervezeti alapértékeink
	5.2. Céljaink

	6.  A Pentelei program intézményei
	6.1. Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola Szakképző Iskola és Gimnázium
	Jellemzés

	6.2. Zöld Kakas LíceumSzakképzés-Szervezési Kft.
	6.3. Pentele XXI. Oktatásért Művészetért Alapítvány
	6.4. Pentelei Tehetségpont
	6.5. Iskolaszövetkezet

	7.  A választott kerettanterv
	8. A Pentelei program vállalt problématerületei és megoldásai – kiemelt figyelmet igénylő diákok
	8.1. Halmozódó (egynél több) hátrányok
	Jellemzés
	Megoldás

	8.2. A hiány mindig valami többlettel jár együtt
	Jellemzés
	Megoldás


	9.  Nevelési programunk
	9.1. Viszonyaink – az iskola szereplőinek együttműködése
	9.1.1. A tanuló és az intézmény kapcsolata
	9.1.2. A tanulócsoportokba való besorolás
	Az i-csoportvezető felelőssége

	9.1.3. A munkatársak és az intézmény kapcsolata
	Az együttműködés jellegzetességei
	Műhelyszerű működés
	Kooperativitás
	Konszenzusos döntések

	Konszenzusos kompetenciák

	9.1.4. Szülők és az intézmény kapcsolata
	9.1.5. Atanulók részvételi jogai gyakorlásának rendje az intézményi döntési folyamatokban
	Az iskolai diákönkormányzat


	9.2. A nevelő munkánk metodikája
	9.3. Tevékenységeink
	9.3.1. A mentálhigiénés gondozás
	Valamennyi diákunk számára biztosított mentálhigiénés gondozás formái
	Munkatársaink számára biztosított mentálhigiénés gondozás formái

	9.3.2. A diákok személyiségfejlesztése
	9.3.3. Felzárkóztatás (harmonizálás)
	9.3.4. Tehetséggondozás
	9.3.5. Karriertervezés
	A diákok munkaerőpiaci készségeinek fejlesztése
	A karriertervezés tantárgyi keretek között
	Egyéni karriertervezés
	Munkatapasztalat-szerzés
	A karriertervezés segítése egyéb tanórákon

	9.3.6. Az iskola által kínált élmények
	9.3.7. Gyermek és ifjúságvédelem
	9.3.8. Szociális hátrányok enyhítése
	9.3.9. Esélyegyenlőség

	9.4. Mérés, Értékelés, Ellenőrzés
	9.4.1. Felvétel az iskolába
	a) Általános iskola
	b) Szakképzés
	9.4.2. A diákok értékelése
	Tantárgyi követelmények
	Tantárgyi értékelés
	Projekt-értékelések

	9.4.3. A munkatársak értékelése
	9.4.4. Az intézmény értékelése


	10. Képzési program tervezése
	11. Helyi tantervünk
	11.1. A tanév rendje
	11.2. A tanulmányok ideje
	11.3. Tantárgyi követelmények
	11.4. Ismeretátadás módjai
	11.5. Írásbeli beszámoltatás
	11.6. Az otthoni felkészülés elvei
	11.7. Egészségnevelési program
	11.8. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
	11.9. Mindennapos testnevelés programja
	11.10. Környezetnevelési program
	Elméleti háttér
	11.11. Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése és az erőszakmentes konfliktuskezelő technikák alkalmazásával kapcsolatosprogram
	11.12. A korszerű, a XXI. századnak megfelelő természettudományos ismeretek elsajátításának programja
	11.13. Az infokommunikációs eszközök alkalmazásának programja
	11.14. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
	11.15. A sajátos nevelési igényű – kiemelt figyelmet igénylő tanulók
	11.16.  Tantárgyak struktúrája
	Mentálhigiénés értékelés
	Magatartás, szorgalom
	Nem teljesítés következményei

	11.17.  Óratervek - éves

	12. Szakmai programunk
	13. Dokumentációs rendszerünk
	14. Eszköz- és felszerelések jegyzéke
	14.1. A nevelő-oktató munka infrastrukturális feltételei
	14.2. A nevelő-oktató munka tárgyi feltételei

	15.  Záradék
	16.  Tananyag-ÉS VIZSGA követelmények melléklet 1.sz.
	17. Oktatott szakmák tantárgyfelosztásai melléklet 2. sz
	18. Szómagyarázat

