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Polgdr V壷os Es61yegyenI6s6gi Progra血janak feliilvizsgalata

I. A 2014/2015-6§ tan6vben inditott k6pz6sek a Polgdri J6z§ef Attila Gimndeium 6s

Szakk`p乙6量sko略ba血

Iskol血k a t紅sadalml folyamatokat felismerve olyan kepz6si strukt血at alakitott kl, amely

kinala蜜val egyszerre biztosit lehet6seget a k櫨16nb6z6 k6pesseg叫irany山tsagd, igchyti es c61心

tanu16k sz各mara: k6pz6si szerkezeten be皿megtalalha担Iehet6s6geit a kiemelked6 k6pess6g茸

tanu16 ugyandgy, mint a viszonylag gyeng5bb tebesitm6nyti.

A korszerii elvar各soknak megfele16, SZil釘’d alapokat biztosit6 altalinos mtivelts6get

kivまnuck ny句tani tanu16inknak, amelyck lehet6s6get adnak a felsd心kd tanulm各nyok

folytafasa心OZ, illetve olyan szakmak megszerzes6hez, melyek j6 elhelyezkedes=ehet6seget

biztositanak - els6sorban a t6rs6g- munkaer6piac各n.

lnt6zm6nyi keretek k6z6tt gondoskoduIlk a 1 4-22 6vesek iskolai neve16s誼n-Oktatas各r6l, a

SZ akk6pzes feladatainak megva16sit各sar6l.

Aktivan egytittm色k6萌nk a tanu16k szem61yiseg6nek f珂eszt6se, k6pessegeik

kibontakozta色sa es a tanu16k6z6ssegek kialakitasa, f匂lesztese erdek6ben a sz硯6kkel, a SZti16k

k6z6 ssさgeivel.

Felk6sziti正k tanu16inkat a csal各di eletre 6s a csaladtervezesre.

Int6zm6nytink vallまsi 6s vilagnezeti szempontb6l nem elk6telezett. E k6rd6sekben semleges,

a tolerancia elv6t valUa es alkalmazza. Neve16置Oktat6 munkank sorえn biztositjuk a vallおi,

illetve vilagn6zeti inform各ci6k tdrgyilagos 6s t6bboldal心k6zvetites6t・

Az alapvet6 erk61csi ismeretek elsこ直titast - a mindemapi - de kiemelten az osztalyfon6ki

neve16munka, Valanint az etika tanfargy oktatdsa sorin biztositjuk.

Intezm6nyi neve16-Oktat6　munk各nk sor各n nem tesz竜nk k竜16nbs6get a tanu16k　6s

hozzatartoz6ik k6z6tt (szin; nem; Vallds, nemZeti, nemZetis6gi, etnikai vagy tまrsadalmi

SZ名mnazAs; j6vedelmi viszony; fogyatekoss縫vagy egy6b sajatossag).

Munkinkat a nyitotts細a k6myezeti valtozdsokra va16 odafigye16s hatja at.

Tanu16inkban er6sitjtik a fele16ss6gtudatot, a kitartdst es az erk61csIS6get.

Biztositjuk a dirferencialt bandsm6d 6s oktatds szervezeti kereteit.

K上emelt szerepet kap a ncmzeti es az eur6pai identitastudat egys6g6nek elm61yitese.

Tudatosan vallaljuk a min6s6gelvti gondolkodds- eS binasm6dot・

Int6zmenyti」ck a tudas megbecstiles6re, kitartasra, SZOrgalomra, kezdemenyez6k6szsegre,

kreativ誼sra, aZ 616 es 6pitett tem6szet v6delm5re, gyaraPitasara, aZ emberiseg javanak

SZOlgalatまba a11itds缶a nevell n6vendekeit.
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Egy iskola szin勺6n biztosi匂a az altemativi屯st, amely a kepz6si kin各1at sokszintis6gen血l

mag創)a foglaUa a n6vend台kek kepess6geihez, adotts縫aihoz, aktualis f却ettsegi szin匂6hez

igazod6 dirferencialt, gyemekk6zponth b鉦dsm6dot is.

K6pzesi k血乱a血nk:

Szakk6zepiskol郷i kさpzes

4 6vfolyamos szakk6z句)iskola O,5 0SZtaly infomatika縫azat

4 6vfolyamos szakk6z6piskola O,5 osz屯1y kereskedelem縫azat

Sza施skolai kepz`s:

1 osztaly: Elad6 OKJ 34 341 01

0,5 osztaly: Pinc6rOKJ 34 81 1 03

0,5 osztaly: Szakacs OKJ 34 81 1 04

l osztaly: Elelmiszer- 6s vegyi dru elad6 OKJ 31 341 01 0010 3102

0,5 osztaly: Pinc6r OKJ 33 81 1 02 1000 00 00

0,5 0SZ屯1y: Szakあs OKJ 33 811 03 1000 00 00

II. A tanuI6i I6tszamok 6§ Iemorzso16dds a Polg紅i J6zsef Åttila Gimnizium 6s Szakk6pz6

Iskolaban a 2014/201S-6s tan6vben

Indu16 16tsz血n: 338 fo.

Z各r6 1(…tszam: 308 fo.

Lemorzso16das: 30 fo. A lemoIZSO16das m6rt6ke: 8,9 %

Oka: legfok6ppen taIlk6telezetts6g megsztin6se, iskolavaltds.

A lemorzso16dまs okal k6zti=egmeghat各roz6bb a csaladi helyzet. A lemoIZSO16d6 fiatalok

t6bbsege nem abban a helys6gben lakik, ahol az iskola talalhat6. Nagy anyagi terhet rd a

SZ乱6kre. A fiatalok szamdra a napi bejdrds nagyon faraszt6. A lemorzso16d6 fiatalok sokan

fe獲bomlott-CSOIka csaladban 61nek, jellemz6 a roma szdrmazas. A fiatalok szuleinek alacsony

iskolai v6gzettsege nagyban n6veli a gyermekeik lemorzso16dasallak kockazat6t.

Lemo重ZSO16das cs6kkent6s6nek eszk6zei: E6tv6s J6zsef program kereteben egy6ni binasm6d,

mentorasszisztensek alkalmazdsa, folyamatos kapcsolattar屯s a csaladsegit6 6s gyemekj616ti

SZOlgalatokkal, hazi orvosokkal, OSZtalyfon6ki 6重まkon prevenci6s foglalkozasok.
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V. Szak血al beszamoI6 PoIg鉦Vdros Es6Iyegyen16s6gi programjahoz a 2014/2015-ds tan6v

munkiiar61

V.l. A tan6r各n kivtili ncvc16-Oktat6 munka

Int6zmenytnk c6Ua, hogy egyensulyt teremtsiink a felzalk6ztatds ds a tehets6ggondozds

tc則et瓦k6z6(工

Az iskola a neve16munka fo c6担nak tekinti, hogy a tant紅gyak ismeretanyagan keresztul,

Valamint a szelesk6rd tevckenys6grendszer megszervezes6vel altal鉦os emberi 6rtekeket

k6zvetitsen tanu16inak.

Nyitott iskolak6nt - a tdrsadalom机tal elvin ds preferalt ertekek k6zve航6s6veL hozz勾drul

a serdu略kori szem61yis6g komplex f匂lesztes5vel.

Neve16 - Oktat6 munk卑iival hozz勾紅ul a haz社lOZ, beme a sztikebb lak6helyhez va16 tartozds

6rz6s6nek er6sft6s6hez, a hagyomanyok meg6rz s6hez, aZ ertckterent6 magatartdsm6d

ki alakitdsthoz.

Osszesseg6ben demokIatikus szellemben e16 6s cselekv6, a maSSagOt elfogad6, a kor

kihivdsaihoz alkot6 m6don alkalmazkodni tud6 szemelyis6g kialakitdsat tekin串ik legfobb

血apclv竜I血ek・

Tan6r各n kiv削i foglaIkozdsaink:

.　　szabadid6s foglalkozasok ‥ SPOrtProgramOk, Versenyek;

・　　賊心dul各sok;

・　　ke重ekp各かos血叱Setまk.

.　　tehets6ggondozds ;

.　　kompetenciaf匂le szt6 foglalkozasok ;

・　　felzdrk6ztat6 foglalkozdsok

・　　訂c償Segi e16kさs五t6k

VみK珊6山eges ban5sm6d - esftyegyen16seg

A ta-1u崎k es61yegyen16s6g6nek biztosifasaval kapcsolatos alapelvek

. A tanu16k bdrminemti, ku略n6sen nem弧, konlk, CSaledi allapotuk, nemZetise部k, fatuk,

szarmaz各suk, Vallasuk, POlitikai meggy6ze駕s撮miatti hatrinyos megku鵬nb6zte俺s6t6l va16

tart6zkodas.

. A h細rinyos megk孤6nb6ztet6s minden eszk6zzel va16 mege16z6se es megakadalyozisa,

kiv6ve az oktatas jelleg6b6l vagy tem6szeteb6l egy rtelmifen k6vetkez6, SZtik壷ges

m egku略nb6ztetds eseteit.
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. A felveteli e匪r各s, taneV alatti 6rteke16s, Vizsga sorin az adott szakma言Iletve targy

els匂atit各s紬oz sz波s6ges k6szsegek, k6pessegek, j各rtassagok, tatgyi tudas min6sitese az

egyedtili szempont.

. Befogad6, diszkrimindei6-menteS legk6r biztositasa a tanu16k szamira.

. A tanu16k emberi 6rtekeit, m61t6s縫at, egyedis6g6nek tiszteletben tarfasa az okta屯s sorまn.

A tanev sorin rendszeresen 6s sikeresen mc琉dtek az iskolapszicho16gus foglalkozasai 6s az

utaz6 gy6gypedag6giai szolgaltafas. Az iskolapszicho16gus 1 8 fo pszicho16giai e11alasat

V6gezte el a tan6v sorin heti h6t 6raban・ A gy6gypedag6gus 13 fo s‘直tos nevelesi igeny色

tanu16va看foglalkozott a tanev sorin.

V.2・1. TAMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 E6t`′6s J6zsef Program

Az elmult 6vtizedek nemcsak a f匂16d6 teclmika r6ven hoztak valtozまst a k6zoktatas

61etebe, hanem tanu16ink, aZ aktu各lis generaci6 is eg6szen互i kihivds e16 allitj萩a nemzeti

Oktatas心gyet, eS SarkalU鉦心J megOld各sok,句m6dszerek kidolgozasa fe16. Egy k6zepiskola

mindennapjainak egyarint iesze a neveles 6s az oktatas is. Mig a korabbi oktatdsi rendszerekben

nagyobb hangsbllyal szerepelhetett az oktatds, 6s a lexikalis tud各sra 6sszpontositas, addig az

elmult n6hiny 6v egyre ink細b arra 6szt6nzi a pedag6gusokat, hogy to輝k el az arallyt a neVe16s

javara. Emek nyilv各n szalnos oka van, melyek nem kepezik a Jelen beszdrno16 tartalmi

mondaniva胸毛t, CSuPan n6hinyat 6rdemes megenliteni k6z揃ik, hogyj61 1athat6v各valjanak az

int6zmeny pedag6gusainak szem161etv各lt各sa m6g6tt meghdz6d6 indittatasok. Nem ke11

kiemelten emliteni, hiszen nem csup各n regionalisan felfedezhet6 prob16ma, hogy a tanu16ink a

k6zepiskolaba nagym知ekti lemaradassa1 6rkeznek meg, ami az alapk6szsegeket illeti; de ez

ta量in m6g mindig nem jelent akkora prob16mat, mint az egyre t6bb helyen tapasztalhat6

hatranyos, i11etve halmozottan hatranyos helyzet. Ezekr6l a fogalmakr61 bar sokat hallani, a

gyakorlati tapasztalatok muta担k meg igazan, hogy mivel is細unk szemben int6zm6nyi

SZinten, eS Sajnos t6nykent乱1itva, hogy orszagosan. Az iskola kimondottan az 6rtelmi

intelligenciara　6s amak f匂1eszt6s6re helyezi a hangsulyt, de naI力ainkban, Sajat

gyakorlatunkban azzal talalkozunk a leggyakrabban, hogy eIZelmileg m6g sokkal

珂1etlenebbek a tanu16ink. Emek messzemen6kig a csaladban kereshet()k az okai. Nem

feladata az oktatastigynek eg6szen a kisgyemekkorig visszak6vetri a gyerekek fej16d6s6t,

hiszen aktualis feladatainak ellatasa soran is nehezsegekbe titk6zik.

A TKKI altal szervezett E6tv6s J6zsef Program a 2013/2014-eS taneVben keriilt

bevezet6sre az intezm6nytinkben. Ennek sz心ks6gess6ge teljesen nyilvinva16va v各lt, hiszen az

iskola tanu16inak jelent6s szaza16ka hatrinyos, Vagy 6ppen halmozottan hatrinyos helyze請
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CSaladb61 keriil ki・ A program pedig eppen emek a prob16manak a hely6n t6rt6n6 kezeleser61

SZ61・ Fontos feladatunk egyr6szt, hogy segits。k a gyerekeket abban, hogy megtal帥蝕a

hely龍et az iskolaban. Ez komolyabb feladat, mint chogyan hangzik’6s gyakorlatl tapaSZtalat,

hogy segitseg n61k。l tul匂donk6ppen kivitelezhetetlen. A tanu16ink, 6ppen elhanyagoltsaguk,

rendezetlen csaladi k6riilmenyeik miatt egyf*ita alapvet6 bizalmatlansaggal, Z紅k6zottsaggal

foga句北az t互k6myezetet. Mivel kommunikaci句uk, erZelmi inte11igenci句uk legt6bbsz6r

je]ent6s lemaradast mutat, igy csak id6- 6s energia befektetesevel lchet bamilyen eredm6nyt

elemi. Mdsr6szt meg kell akadalyozni, hogy az ilyen k6mlm6nyek k6z親6rkez6 tanu16k

lemorzso16djanak, elhag)帝k az iskolat, SOkszor an61ktil, hogy egyaltalan megprdb釘tak volna

6rv6nyesulni・ Emek sz各mos lelki, SZOCialis oka van, amelyeken dolgozni lehet, 6s kell・ Ehhez

ny匂tott segits6get a program, ami gyakorlati 6s elmeleti oldalr61 is偽mogatni kivanta a

Sikeress6get.

A gyakorlatban keretet, lehet6seget biztosftott ahhoz, hogy a tanu16kkal tan6rえn kivuli

tevek6nysegek r6v6n is epiteni lehessen egy olyan atmoszfe重各t, ami e16segiti a

beilleszked6s蛍et, 6s k6zelebb vezeti 6ket 6nmagukhoz. Nem elegend6 azonban a tanu16kkal

t6rten6 szakmai, emberi kapcsolatok kialak鉦asat hangs心lyoznunk, hiszen a programnak az is

C帥a, hogy 6sszefogja az eg6sz szocialis脆16t, 6s a kti16nb6z6 szervek egytittm茸k6dve

talaljanak megolddst. Tulajdonk句)Pen nem is kivitelezhet6 a holisztikus szemlelet kialak施sa

ezek helkiil, hiszen p61daul a csaledsegit6 adott esetben mar sokkal regebb 6ta kapcsolatban a11

a tanu16va1 6s hozz各tartoz6ival, ami nagym6rtekben segiti 6s t如lOgatja a pedag6gus munk弾t,

6s munkajanak eredmenyess6g6t is.

Ezeken tもlmen6en pedig szakmai konferenciak, SZakmai ha16zat kialakitasa jelentette a

folyamatos f匂16d6st. Ezekre sznks6g van az6]rt, hogy k6z6sen lehessen f匂16dni, hiszen egyun

t6bb szempontb61 tu旬uk megvizsgalni az adott temak6r6ket, Prob16mak6r6ket. A gyakorlati

tapasztalatokka獲血mutatast tudnak a pedag6gusok 6s szocialis ha16 dolgoz6i is n)句tani

egymdsIlak. u m6dszerek megismerさs6t, kompetens konfliktuskeze16st tesz lehet6ve, eS a

SZakmai szem16let kib6vit6s6n t心l energiaval,亘y er6vel is felt61ti a tanarokat, hogy

megosztha匂ak egymassal erz5seiket, taPaSZtalataikat, gOndolataikat. Ezekb6l meritkezve,

ir各nymutatまssal egy輔t mar m茸k6d6k6pes ha16zat es rendszer alakithat6 ki. A program ezeket

a 16nyegi szempontokat elvonalba helyezve halad egy j(51 kidolgozott, terVSZe正i uton a c帥ai

m egva16sitasa fe16.
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Kerd6ives felm6r6seket vegezttink a sz親6k 6s a tanuldk k6rさben, Segits6get ny向tva az

int6zmenyi　6ncheke16s elk6szit6s6hez. Fe皿vizsgaltuk az int6zm6nyl dokunentumokat,

javaslato=et飯nk azok kieg6sz王t6s6re. Megisme血ettuk 6s alkalmazhattunk a ”Kicsiknek es

nagyoknak’’ sz616, kognitfv kepessegeket fejleszt6　digitalis j各tekot, me獲y hasznos　6s

SZ6rakoztat6 id6t61tes gyerekck 6s feln6ttek sz鉦l各ra・ A tanu16k szivesen jatszottak a

SZOftveITel, ani j各tekos tanulas lehet6s6g6t biztosftotta szdrnukra. ”Hogyan menthetem meg

Csel⊥eng6　Csillまt　6s Bukdacso16　Bertalant a lemorzso16d各st61?’’ cimti mtihelymu重症in

felismertiik es megfogalmaztuk a tanu16i lemorzso16dds okait　6s a lemorzso16d各s

CS6kkent6senek lehet6s6geit, a tanu16 feltetel nelk蘭i elfogadas各nak jelent6s6g6t.

Int6zm6ny高nkben a szakmai tevckenys6get sajat pedag6gusok mentorokk6nt segitettek az

al各bbi teriil eteken :

●　Tanulasm6dszertan

●　Kon細iktuskczcles

. Kommunikdei6-intezm6nyfa獲esztes

. Egeszs6gmeg6rz6s-ment租higi6nia

A mentorok munk卸t a vezet6mentor koordin机ta int6zm6nyi szinten.

Mentorok szaktenulettiknek megfele16en egy 30 《iras tov創)bk6pz6sen vettek reszt. A kepz6s

t6mai voltak:

>　Hatekony konfliktuskeze16si e胆名sok a hatrinyos 6s halmozottan hatrinyos helyzetfi

gyerekeket/ tanu16kat neve16 int5zm6nyek eredmenyess6ge erdek6ben

>　Hat5kony szervezeti kommunikaci6val a HH 6s HHH gyerekeket/tanu16kat neve]6

int6zmenyck eredmenyess6ge erdek6b en

>　Hat6kony tanulas-m6dszertani e輝dsok a HH es HHH gyerekeket/tanu16kat neve16

int6zm6nyek eredm6n yess6ge erd ekeb en

>　Hatekony eg6szsegf叫esztesi e串lasok a HH es HHH gyerekeket/tanu16kat neve16

int6zmenyck eredm 6nyess6ge 6rdekeben

A vezet6 mentor 60 6rds tovabbkepz5sen vett reszt:

>　Meres-6rt6kelesi rendszer es a fejleszt6 eszk6z6k adaptaldsa, bevezetese 6s

mentoraldsa a gyakorlatban
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A tovabbk6pz6sek alkalmaval nagyon sokat tanultunk, amit mqjd alkalmazni fogunk a tanu16k

es a kol16galckal kapcsolatos prob16m各k keze16senel. Szamos亘y ismereteket kaptunk es a

meg16v6eket rendszerez請k. 3　napos neve16test。leti k6pz6s keret6ben - Eselyteremt6

int6zm6ny珂1eszt6si program 6s eszk6zrendszer - Cimmel sok hasznos 6s alkalmazhat6 tuddst

SZereZtiink.

M6r6s-ert6ke16s szoftver alkalmazasanak lehet6segeivel is megismerkedhettiink a pr〔加kt sorin

tanacsad6 r6ven.

A program SOrall SZerZett taPaSZtalatokat az int6zm6ny altal szervezett kib6vitett

tantestiileti 6rtekezleten osztottuk megy kol16galnkkal, 6s a meghivott helyi altalanos iskolai

neve16kkel. A tud各smegosz色st fontosnak tartjuk, mivel a meghivo償　altalinos iskolai

Pedag6gusok jobban belelathattck intezm6nynnk bels6 munk辞ba, megismerhett6k az altalunk

kittizan c6lokat, 6s a celokhoz vezet6 utat. Kommunik各ci6s szempontb61 igen fontos a

k6zvetlen komm皿ikaci6, mivel elker心li az esetleges hibas, defomalt infomdei6k lehet6sさg6t.

A projek血a16 altal f匂lesztett elektronikus tananyagok sz餌lOS kompetencia埴Ieszt6

feladattal a j6v6ben hozzajarul a projektben r6szt vev6 intさzmenyek eredm6nyess6genek

n6ve16s6ben.

Term6szetesen az elkezdett munka nem 6血et v6get a projekt lezirulasaval, hiszen a fent

emlitett folyamat nem egy tan6vre sz6l, nem lehets6ges darabokra, id6szakokra osztani. Az a

tanu16, akinek foma16dni kezdett a szem61yisege, 6s az igenye is arra, hogy aktivan f匂1担i6n

az iskola altal kinalt id6kereteken belul, nem fogja a k6vetkez6 tan6vben egyszeriben sutba

dobni a kialakitott bizalmat, 6s foleg nem az odafigye16st, amit sok esetben mashol nem kap

meg. Ezek a kapcsolatok tovabbi apoldst igenyelnek, eS ha j6l m岨k6dik egy rendszer, akkor az

巾belep6k mar a fels6bb 6vesekt61 kapnak t4jekoztatAst arra vonatkoz6an, hogy milyen

lehet6segek a11nak rendelkezestikre. A kamaszkorban pedig ett61 jobb a函l116lev61 nem is

SZもks6geltetik. Nem lehet azonban nem megemliteni, hogy a pedag6gusok lete血e獲tsege nem

teszi lehet6v6, hogy olyan m6rt6kben, SZerveZettS6gben vegyenek r6szt a fctleszt6sben, mint a

Program futasa alatt. Ennek nem csupan anyagi oldala van, hanem szakmai is. Egy mentomak,

egy pedag6gusnak akkor garantalt a sikere, ha folyamatosan ieszt tud venni szakmai

konferenciakon, tOVabbkepz6seken. Ezeknek a n61k親6zhetetlens6ge talan magyarazatra sem

SZOrul. Azon tulmen6en, hogy egy konferencia lehet6segek tarhaz各t kin帥a a problemak

megolddsinak kidolgozasえra, m6g abban is segits6get ny巾t, hogy beszelgetesek rev6n心j

informdei6hoz jussanak a tanarok, illetve, hogy egymas mu宣最直b61, Sikereib6l er6t mer克se皿ek
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ehhez a nem　血lsagosan k6myti hivatashoz. A k6ze斡v6ben IKT eszk6z6k tan6rai

hasznalatival kapcsolatban- SZeretn6nk a tantes飯1etdnk digitalis kompetenciait

tovabb珂1eszteni・ A projekt folytatasat fontosnak tartjuk, mert SZcks6g van a folyamatos

eszmecserere, k6pzesre, aZ心j, hasznos m6dszerek elsajatitasara.

V.2.2 Utrava16 6§Zt6ndij program

Ut az erettsegihez alprogram keret6ben 9 tanu16 es 4 mentor vett reszt.

Ut a szakmallOZ alprogramban 5 mentor 6s 8 tanu16 vett r6szt.

V.2.3. IPR mcgva16§itasa a 2014/2015-6s tan6vben

A tan6v sorin kiemelt feladataink voltak: a HHH tanu16k rendszeres iskolat)a jarまsa, aZ

igazolatlan hiinyzasok nyomon k6vet6se, CS6kkent6se, a tanuldsi kudarcnak kitett tanu16k

felz委rk6ztatasa, a lemorzso16das cs6kkent6se, SZemelyis6gfaleszt6s, k6z6ss6g埼1esztes: a

tanu16k toleranciak6pess6g6nek, a kisebbs6g 6s t6bbs6g, a maSSag elfogadまsa gyakorIatanak

kialakitasa, k6z6letis6gre neve16s, a tarSadalmi beilleszkedes, aZ integra16das ir各nti motivaci6

er6sit6se; er6s担j6n a szu略i haz　6s az iskola egyもttrr竜k6d6sre　6pti16　kapcsolata, a

kompetenciaalapd felz缶k6ztat6 foglalkozdsok tartdsaval a tanu16k di節erencialt f匂lesztese,

ismereteik b6vitese, SZem61yisegもk pozitiv alakitdsa, a tehets6ges tanu16k k6pess6geinek

kibontakoztatasanak e16segitese, a tan6rai differenci各1as arany各nak n6ve16se, a SZOCialis

hatrinyok enyhit6se, a Pedag6gusok m6dszertani kul血r句inak f匂lesztese. Az IPR

m廿k6d6s5hez sztiks6ges szemelyi es tdrgyi felteteleket biztositottak intezm6nyiinkben.

A programban resztvev6 pedag6gusok lelkesen es szakmai tud各suk teljeben vettek rさszt es

VOn也k be a szii16ket a progranokba, SZerveZtek az iskolai 6s iskol各n kivuli int6zmenyi 61etet.

A feladatok megva16sitas五r61 rendszeresen megbesz616st tartottunk, a m6dszerek

hat6konysaga161 rendszeresen eszmecser6t folytattunk a programban　竜sztvev6

Pedag6gusokkal.

V.3. SzociaIis kompetencia-fejleszt6s

A szocialis hatrinyokkal ktizd6 tanu16k felderit6se nem mindig k6my茸. A gyermekek nem

SZivesen va!lanak az otthoni szeg6nys6gr6l, neha egyenesen titkoljak, felnek tarsaik len6z6set6l.

Az oszfalyfon6k6l( egy-egy indu16 oszt去ly eseteben felt6rk6pezik az els6 pedag6giai forumig

az可n6vendckek csaladi hatterさt. Az altaluk 6sszegy均t6tt informdei6kat a gyermek- eS

i卸sまgv6delmi fele16s 6sszesiti 6s nyilvanta血sba veszi・ Az adatokat a tam16 iskolai

palyafufasa ide蒔n a szem61yis6gi jogok tiszteletben tart各siva1 6rzi, matd - a Statisztikai adatok

kiv6televel - megSemmisiti, amikor a tanu16 elvegzi az iskolat. A neve16si problemas tanu16k



「二二二コ11ち掘士8的中己勅息畔Zl⊆毎厨川J6乙⊆ef畑初午演説z行間小高さSz相も勝平6 ′Sもo掬

eset6ben - a PrOblema s心lyat61節gg6en - a tanu16’SZu胎/gondvise16, OSZtalyfon6k, a gyemek-

es i郎sagvedelmi fele16s, illetve az iskolavezet6s egy的pr6bal megoldast talalni a problemara.

Az osztalyfon6k f引adata a tanu16 sorsanak tovabbi nyomon k書serese es amak jelz6se, ha

ism6telt beavatkozasra van szdkseg.

A szocialis kompetencia fa16deset segit6 programjaink :

>　csibeavat6,

> JAGSZl-foci diel-napPal (iskolai futba=bajnoks縫)

> JAGSZI-SOk lig牟ia (egesz 6ves iskolai futballbajnoks縫)

>　kosarlabda-bqjnoks縫

> iskolai kirindulasok

>　szinhazl各togatas (Operakaland)

>　szi重りatsz6 k6r (filmkeszites okt6ber 23-dra)

>　k6z6ssegi szolgalat,

>∴魚重s狐g

> J6zsefattila Napok

A NARCONON Magyarorszag Alapitvany egy egesz dele16tt6s programot folytatott le

iskolankban a kilencedikes es tizedikes tanu16k szamala. Ezen az esem6nyen di的aink a

drogfogyasztas veszelyeivel ismerkedtek meg.

V.4. TanuI6i k6z6ss6gek egy靴tm(ik6d6se

T6reksztink arra, hogy a tanu16k elsajatitsak eS beta巾Sak a k6z6ss6gi egyuttmtik6d6s

magatartasi szabalyait. Megszervezz茸k a k6pess6gdk, adottsaguk, felzdrk6ztatasukhoz

SZ心kseges tan6rai es tan6ran kiv蘭tevekenys6geket, foglalkozdsi fomakat. Tamogatjuk a

diak6nkormanyzat m色k6des6t. A szemelyiseg- eS k6z6sseg呵Ieszt6 tevekenyseg6ben kiemelt

SZerePet kap az osztalyfon6ki neve16i munka es a rendezv6nyek.

A kor各bban felsorolt iskolai programok kivetel n61ktil szolga埠k a tanu16i k6z6ssegek

egytittmtik6d6s6nek f匂lesztes6t.

Polg各r, 201 6. m4jus 5.


