


      Munkaterv – 2020/2021. tanév 

2 
 

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Széchenyi István Kereskedelmi Technikum 

MUNKATERVE 

2020/2021-es tanév 

 

 

Bevezető 

A tantestület a 2019/2020-as tanévet a 2020. június 23-án megtartott online tanévzáró értekezletén, 

illetve a 2020. augusztus 31-én ofline tanévnyitó értekezletén értékelte és Jakab Szilvia igazgatónő 

előterjesztése alapján a lezárt tanév munkatervében foglaltakat teljesítettnek tekintette. 

Az idei munkatervet a nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Program, az igazgatói pályázatban 

megfogalmazott középtávú stratégia, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, valamint a 

felelős igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők által benyújtott munkatervek, továbbá a 

diákönkormányzat ülésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze.  

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Széchenyi István Kereskedelmi Technikumának 

munkaterve a 2020/2021-es tanév feladatait, azok ütemezését, végrehajtóját, felelős vezetőjét és az 

ellenőrzés, értékelés módjait tartalmazza a hatályos jogszabályokhoz igazodva.  

A 2020/21-es tanévben az oktató-nevelő munkát meghatározó jogszabályok:  

- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről  

- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  

- 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

- 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

- Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

- 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 

- 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély 

kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 

- 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

- 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

- 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 
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- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- 27/2020. (VIII. 11.) EMMI-rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről 

- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

- A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet  

- 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

- 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

- 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról. 

 

Az intézmény hagyományai, és az infrastruktúra jobbítására tett folyamatos fenntartói erőfeszítések 

megteremtik annak alapját, hogy a tantestület munkája révén az iskola oktató-nevelő munkája 

fejlődhessen. A tantestület ezek alapján optimista és elkötelezett, hogy a tanulóinknak modern 

nevelési módszerek támogatásával lehetőséget teremtsen a magasabb szintű tudás megszerzésére. 

A munkatervben összefoglalt egyes feladatok önmagukban nem jelentenek minden esetben újat, 

illetve újszerű megoldásokat, de úgy véljük, hogy ezeket rendszerbe szervezve, belőlük koncepciót 

alkotva, komoly fejlődést érhetünk el. 
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A 2020/2021-es tanévben indított osztályok: 

 Osztály Osztályfőnök Szakterület 

KÖZOKTATÁS, technikum, nappali tagozat 

1. 9.A Bánkuti László kereskedelem 

2. 9.D Tóth Enikő turisztika 

3. 9.E Sándor Zsolt turisztika 

4. 10. A Fegyver Zsolt kereskedelem 

5. 10.D Dr. Hudák Krisztina turisztika 

6. 10.E Lábodiné Siket Judit turisztika 

7. 11.C Sike Szilvia kereskedelem 

8. 11.D Dr. Varga András turisztika 

9. 11.E Dávid Lívia turisztika 

10. 12.A Dr. Tóth M. Zsombor kereskedelem 

11. 12.B Tóthné Szalay Andrea kereskedelem 

12. 12.D Takácsné Siptár Ágnes turisztika 

SZAKKÉPZÉS, nappali tagozat 

13. 5/13.KER Nagy Erzsébet 54 341 01 – Kereskedő  

14. 5/14.TUR Gyurovszky Andrea 54 841 11 – Turisztikai szervező, értékesítő 

SZAKKÉPZÉS, felnőttoktatás, esti tagozat 

16. 2/14.EKTUR Tóth Enikő 54 812 03 –  Turisztikai szervező, értékesítő 

(keresztfélév) 

17. 1/13. EKTUR Takácsné Siptár Ágnes 54 812 03 –  Turisztikai szervező, értékesítő 

(keresztfélév) 
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A tanév kiemelt feladatai 

 

A 2020/2021-es tanévtől átalakul a szakképzés intézményi szerkezete, struktúra- és szemléletváltás 

kezdődik. A diákok a most induló tanévtől már egy rugalmasabb, a gazdaság igényeit folyamatosan és 

hatékonyabban figyelembe vevő rendszerben tanulhatnak, így biztosak lehetnek abban, hogy arra a 

tudásra, amelyet a következő években szereznek, valódi igény van a munka világában. Az idei tanév 

kiemelt feladata, hogy az eddigi előkészítő intézkedések és jogszabályalkotás gyakorlatba való 

átültetése megvalósuljon. 

A tanév kiemelt feladata az iskolafejlesztés középtávú koncepciójának tanévre megjelölt legfontosabb 

eleme. A járványügyi helyzetben a 2020/2021. tanév legfontosabb feladata az előző tanév digitális 

oktatási időszakában szerzett tapasztalatokat felhasználva a jelenléti és digitális oktatási formák 

egységes rendszerbe foglalása és működtetése. Ezzel az előző tanévekben megkezdett 

tevékenységünket folytatva tovább erősítjük a tanulóközpontú, családbarát iskola megvalósulását. 

Az élményszerű oktatás középpontba helyezésével, a jó iskolai közösség megteremtésével a 

módszertanilag tökéletesen felkészült pedagógus a tanulók életkori sajátosságainak maximális 

figyelembevétele mellett képes az ismeretátadásra. Az iskola elfogadása, megszeretése 

kulcsfontosságú eleme az ötéves technikumi modell sikerességének, azaz a technikus végzettség 

megszerzése nélküli iskolaelhagyás mérséklésének. A tanulóközpontú iskola modellje csökkentheti a 

duális rendszerben működő szakközépiskola tanulóinak végzettség nélküli iskolaelhagyását is. 

 

A jelenléti és digitális oktatási formák  

a megújuló szakképzési rendszerbe történő integrálásának fő feladatai 

 

I. Pedagógiai feladatok 

1. A digitális munkarend módszertani feladatai 

 

A 2020. március 16-án bevezetett tantermen kívüli digitális oktatásra iskolánk nehézségek árán, de 

sikeresen átállt. A tanulók és a oktatók egyaránt alkalmazkodtak a helyzethez, és gördülékenyen 

oldották meg a felmerülő problémákat. Elsősorban két oktatási platformot használtunk (Canvas és 

Google ClassRoom), de az oktatók ezeket szabadon kiegészíthették más felületekkel is. A digitális 

oktatási platformok kezelésének alapjait a digitális munkaközösség vezetője, Sándor Zsolt mutatta 

meg a iskolánk oktatóinak két online oktatás során. Azt tapasztaltuk, hogy a tanulók és az oktatók 

számára is némi gondot okozott, hogy többféle digitális felületen zajlott az oktatás, ezért a 

2020/2021-es tanévben a Canvas felületére összpontosítjuk a digitális oktatást.  
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2. A digitális és a jelenléti munkarend összehangolásának tanügyigazgatási feladatai 

 

Abból a célból, hogy az iskolában egyszerre kevesebb tanuló tartózkodjon, az osztályok 

(évfolyamszintű beosztás alapján) egy munkahéten négy napon keresztül vesznek részt tantermi 

oktatásban, egy napot otthontanulással töltenek. Az otthontanulás során digitális – elsősorban a 

Canvas felületén elérhető – feladatokat oldanak meg (pl. a tananyag kiegészítése, kutatómunka, 

projektfeladatok, gyakorlati feladatok stb.). 

 

Módszertanilag  felkészült  oktatóként  figyelembe  vesszük  a  tanulók  előzetes  tudását, 

motiváltságát, életkori sajátosságait és a tanulók személyes eszközeit, lehetőségeit. Szerencsére,  

a tanulóink megfelelő digitális erőforrásokkal rendelkeznek, így ezekre bátran építhetünk.  

 

A testnevelés órákat (3 óra / hét) tömbösítettük, így – az időjárás függvényében – lehetőség nyílik 

arra, hogy külső környezetben (pl. közeli parkok) mozogjanak a tanulóink. 

 

Iskolánkban az osztályok eddig is saját osztálytermükben tartózkodtak, kabinetrendszert nem 

alkalmaztunk, csak a nyelvórákon és a szakmai gyakorlati, illetve más bontott órákon vendégeskedtek 

kis, vagy éppen üres tantermekben. A idei évben csökkentettük az évfolyamok, osztályok 

keveredésének lehetőségét, hogy ezzel is megakadályozzuk a fertőzésveszélyt. 

 

 

3. Az új szakképzési szabályozás az iskolai munkában 

a. a szabályozó dokumentumok frissítése 

A szabályozó dokumentumokat (szervezeti és működési szabályzat, pedagógia 

program és szakmai program) frissítjük, Jakab Szilvia igazgatónő aláírásával hitelesíti 

és iskolánk honlapján közzétesszük. 

 

b. tananyagtartalmak kidolgozása és helyi alkalmazása 

A tantermi és digitális tananyagokat az új Nemzeti Alaptantervhez igazodva a 

munkaközösség-vezetők irányítása mellet a szaktárgyat oktató kollégák dolgozzák ki. 

 

c. felkészülés a tanulási eredmény alapú szabályozásra 

 

d. megújuló vizsgáztatási rendszer 
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II. Oktatási feladatok 

1. Összefüggő, egyhetes projektfeladat kidolgozása az írásbeli érettségi hetében a 9. évfolyamon 

 

Az érettségi hetében a 9. évfolyam kereskedelmi és webáruházi technikus képzésén a Munkavállalói 

ismeretek tantárgyat és a Kommunikáció tantárgy egy részét tanulják tömbösítve, összesen 36 

órában.  

 

A 9. évfolyam turisztikai technikus képzésén a Munkavállalói ismeretek tantárgyat és A munka világa 

tantárgy egy részét tanulják tömbösítve, összesen 36 órában. 

 

A 10. évfolyam egységesen a "Pénzügyi és vállalkozási ismeretek" tantárgyat tanulják tömbösítve, 

összesen 36 órában. 

 

 

2. A Kréta rendszerben rejlő pedagógiai-fejlesztési és kommunikációs lehetőségek 

kihasználásának stratégiája 

 

Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk pedagógusai megfelelően tudják használni a Köznevelési 

Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer különböző szolgáltatásait és felületeit (pl. ESL, Fókusz stb.), 

ezért a tantestületi értekezleteken ezek előnyeire és hasznosságukra rendszeresen felhívjuk a 

figyelmet.  

 

A Krétát elsősorban az adminisztrációra és a szülőkkel való kapcsolattartásra, kommunikációra 

használjuk. 

 

 

3. Módszertani megújulás 

 

Az elkövetkező tanévre az elmúlt tanévek oktató-nevelő munkájára építve tovább szeretnénk 

erősíteni a tanulóközpontú iskola megvalósítását és az innovatív, nem pusztán a frontális oktatásra 

épülő tanórák megtartását. További lehetőségeket biztosítanak az idei tanévben is a projektorok a 

tantermeinkben. Feltétlenül törekedni fogunk arra, hogy megújuló tantervi elemek friss, életképes 

piaci tudást adva, élményszerűen jelenjenek meg a tanórákon. 

 

A minimális követelményrendszer tantervi szabályozók szerinti áttekintését a munkaközösségek 

tervei tartalmazzák. 

 

 

4. Oktatói felkészülés a tanórákon és a digitális foglalkozásokon folyó differenciált oktatásra 

 

Az iskolánkban folyó differenciált tantermi és digitális tanítás alapja, hogy oktatóink a diákokkal nem 

kizárólag a tantárgyspecifikus eredmények alapján foglalkoznak eltérő attitűdökkel és feladatokkal. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulókra mint teljes személyiségekre tudjunk figyelni, így számba 
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vesszük lehetőség szerint a teljes iskolai életüket, a családi hátterüket és a rájuk ható kortárs 

közösséget is. Így kizárjuk annak lehetőségét, hogy pusztán a tanulmányi eredmények alapján 

szegregáljuk őket. Az ilyen beállítottságú oktatás gyakorlatát nagyban segítik a modern technikai 

feltételek (pl. projektor, új bútorok a terem könnyű átrendezéséhez stb.). 

 

 

5. A tantermek alkalmassá tétele kooperatív órákra 

 

Iskolánk tantermei a páros és csoportfeladatok megoldására, vagy innovatív munkaformák 

szervezésére is alkalmasak. Több kis tanteremmel rendelkezünk, amelyek berendezése segíti a 

megfelelő tanórai kommunikáció kialakítását is, illetve a nagyobb méretű osztálytermek gyorsan 

átrendezhetők, átalakíthatók. Emellett a – néhány teremben elhelyezett – korszerű kivitelezésű 

padok elősegítik a frontális oktatástól eltérő módszerek hatékony alkalmazását a termek 

térkihasználása szempontjából is.  

 

 

6. A 2-3 tanórát felölelő módszertani újítások a hagyományos módszertani pályázat keretében 

létrehozott pályamunkákkal 

 

A módszertani újításokat szeretnénk másokkal is megosztani, ezért már az előző tanév végén tartott 

munkaközösségi megbeszéléseken és tantestületi értekezleten is téma volt, hogy olyan, 2-3 tanórát 

magába foglaló óratervet készít, mely valamilyen módszertani újítást visz át a gyakorlatba. Az 

elkészített „tanórai leképezéseket” az iskolai tananyagtárba töltjük fel, és a magvalósítás nyilvános 

mind iskolánk oktatói számára. 

Az elmúlt években több oktatónk is adott be módszertani pályázatot, melyek közül volt, ami díjat is 

nyert. Ezen felül szintén évek óta veszünk részt bírálóként a módszertani pályázat megvalósulásában.  

 

 

7. A fejlesztő értékelés iskolai működtetése a jelenléti és digitális oktatás során, ld. VEKOP 

eredmények  

 

Valamennyi oktató, aki bármely tantárgyból elégtelen osztályzattal értékeli egy tanuló félévi vagy 

tanév  végi  teljesítményét,  egyéni  fejlesztési  tervet  tölt  ki  a tanulóra  vonatkozóan.    Az  Egyéni 

fejlesztési terv kitöltésének határideje: az első félévi értékelést követően február 15., a tanév végi 

értékelést  követően  június  30.    Az  iskolában  az  Egyéni  fejlesztési  tervek  megvalósulásának 

nyomon  követését  Fegyver Zsolt  végzi, aki az  Egyéni fejlesztési tervek megvalósulásáról félévente 

rövid beszámolót készít, amit a féléves és a tanév végi értekezleten ismertet. 
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8. Az iskolai ünnepek: a legfontosabb nemzeti ünnepek megszervezésének lehetőségei 

 

Amennyiben az előírások lehetővé teszik, hagyományos, tehát jelenlétet igénylő módon szeretnénk 

megszervezni nemzeti ünnepeinket. Amennyiben erre nem lesz lehetőség, úgy az online térben 

zajlanak majd a megemlékezések és ünneplések. 

 

Időpont Esemény, rendezvény vagy program Felelős 

szeptember 12. Gólyanap (9. évfolyam) Pfeiffer Tamás igh. 

szeptember 14-15. Gólyatábor  Pfeiffer Tamás igh. 

szeptember 19-20. 

(szombat-vasárnap) 

10:00-18:00 

Kulturális Örökség Napok Jakab Szilvia ig. 

szeptember 21. 
Megemlékezés Széchenyi Istvánról 

(Széchenyi-emlékhely felkeresése) 

Bujkné Pálmay Ildikó, Dr. 

Hudák Krisztina  

szeptember 27. A turizmus világnapja  Takácsné Siptár Ágnes 

szeptembertől 
Kosár- és röplabdaedzések, délutáni 

sportolási lehetőség megszervezése 

Tóthné Szalay Andrea 

mkv. 

szeptembertől Könyvtárlátogatások, könyvtárhasználat Humán mk. 

szeptembertől 
Múzeum- és színházlátogatás, kulturális 

ajánló 
Humán mk. 

szeptembertől 
Szakmai kiállítások, tárlatok látogatása 

(Adó,- és Vámmúzeum, KSH) 

Szakmai mk., 

Macskásyné Harnócz 

Klára gyak.okt.vez., 

Szabó Orsolya igh. 

szeptembertől Tánctanulás a szalagavató bálra 
Végzős osztályok, 

tánctanárok 

október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról  

Installáció: Humán mk., 

11.D 

Dr. Varga András 

október 7. DÖK-nap (Budakeszi) 
Dávid Lívia DÖK segítő 

tanár 

október 22. Október 23-ra emlékezünk  

Installáció: Humán mk., 

11.D 

Dr. Varga András 

október 23 - 

november 1-ig 

Őszi szünet – utolsó tanítási nap: okt. 22 

(csütörtök), első tanítási nap: nov. 2. (hétfő) 
  

október  Röplabda bajnokság 
Tóthné Szalay Andrea 

mkv. 

november Kosárlabda bajnokság 
Tóthné Szalay Andrea 

mkv. 
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december 4. 

(csütörtök) 
Jön a Mikulás! Pfeiffer Tamás igh. 

december 7. 

(hétfő) 
Kirándulás Bécsbe Dávid Lívia 

december  Szalagavató  
11-12. of-ok, Lábodiné S. 

Judit, Pfeiffer Tamás igh. 

december  Asztalitenisz bajnokság 
Tóthné Szalay Andrea 

mkv. 

december Advent  

Installáció, dekoráció, 

karácsonyfa-díszítés: 

10.D, Dr. Hudák Krisztina 

december Karácsonyi műsor  

január 22. A tanítási év első felének vége  

január 29-ig Félévi bizonyítványok kiosztása 

Osztályfőnökök, 

osztályfőnök-

helyettesek 

február 25. 
Megemlékezés a kommunista diktatúrák 

áldozatairól 
Humán mk 

március 12. (péntek) Március 15-re emlékezünk 
Dr. Varga András,  

Dr. Tóth M. Zsombor 

április 9. (péntek) Költészet napja Dr. Tóth M. Zsombor 

április 26.  Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Humán mk. 

június 4.  Nemzeti Összetartozás Napja Humán mk 

június eleje Vakáció – dekoráció  Bánkuti László, 9.A 

 

 

 

9. Tanévi tervek a fenntarthatóságra nevelés kapcsán, ÖKOISKOLA 

 

Az iskolai nevelés céljai közé tartozik a globális nevelés bevezetésének folytatása. Ehhez elsősorban 

szemléletváltozásra van szükség, hogy az új generációk ne csupán ismereteket szerezzenek a globális 

világ eseményeiről, hanem a globális felelősségvállalással mint megszerzett képességgel részt 

vállaljanak maguk is a közvetlen és tágabb környezetük megóvásában, alakításában. 

 

A globális felelősségvállalásra nevelés tartalmai és módszerei az iskolában oktatott minden 

műveltségterületen megjelennek, minden tantárgyba beágyazódnak. A globális felelősségvállalásra 

nevelésnek helye van mind a tanórai, mind a tanórán kívüli keretek között.  
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Időpont Esemény Felelős(ök) 

szeptembertől ÖKOISKOLA program folytatása, 
ökotudatosság, környezettudatosság 
kialakítása a diákok és az oktatók 
körében. 
osztályfőnöki óra témája: „Mit tehetsz a 
környezetedért az iskolában?” 
szelektív hulladékgyűjtés, zöld növények 
gyarapítása a tantermekben 

osztályfőnökök 

szeptembertől - közösségi szolgálat keretein belül globális 
és társadalmi felelősségvállalásra 
nevelnek az önkéntes tevékenységek, pl. 
szelektív hulladékgyűjtés, 
komposztkezelés stb 

- erdőjárás, erdei iskola (tanórához, 
tananyaghoz igazodva) 

osztályfőnökök 

október 3. Állatok világnapja 
 

osztályfőnökök 

november Hulladékcsökkentési hét Jakab Szilvia, 
Macskásyné Harnócz 
Klára, Dávid Lívia 

március 22. Víz világnapja 
 

Ökológiai 
munkacsoport tagjai, 
osztályfőnökök 

április 19-23. Fenntarthatósági Témahét 
cél: tanulók szemléletváltása 
a témahét tanóráinak megtartása, 
csatlakozás az EMMI felhívásához 

Géresi Ferenc, 
Szatmári András, Dávid 
Lívia, osztályfőnökök, 

oktatók 

április 22.  Föld napja 
 

Géresi Ferenc, 
Szatmári András 

a tanév során üzemlátogatás keretein belül: vízművek, 
csepeli szennyvíztisztító telep látogatása, 
hulladék feldolgozó látogatása, Paks, 
Műegyetem reaktora 

Dávid Lívia, 
osztályfőnökök, 

oktatók 

 

 

10. Mentorálás 

 

Idén is szeretnénk növelni a mentorált diákok számát, és ezzel párhuzamosan a mentorok csoportja 

is bővülne. A jól működő gyakorlat szerint nem kizárólag oktatók segítik a diákokat, hanem az adott 

tantárgyban sikeres, és az ismereteket átadni tudó diákokat is bevonunk a programba.  

 

A diákmentorálás számos előnyt kínál a mentor és a mentorált számára egyaránt. Úgy gondoljuk, a 

közös munkával történő ismeretszerzés, képességfejlesztés mellett jótékony hatással van az 

iskolához való hozzáállásra és az iskolai kapcsolatok alakulására is, ugyanakkor a mentor és mentorált 

számára számos módon lehet pozitív hatással:  
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- a kortársak elfogadására, kortárs kapcsolatokra,  

- a diákok önmagukhoz való viszonyára, önismeretre, az önbizalom,  

- az iskolai teljesítményre,  

- a felelősségvállalás révén az empátiára és erkölcsi gondolkodásra,  

- a személyközi kommunikációra és a konfliktuskezelési képességre egyaránt. 

 

A diákmentorok felkutatásában fontos szerepe van az iskolában tanító pedagógusoknak. Ugyan 

fontos tényezőnek tartjuk az önkéntességet, illetve az erre irányuló motiváció meglétét, de úgy 

gondoljuk, hogy a potenciális mentorok sok esetben nem is gondolnak arra maguktól, hogy ilyen 

szerepvállalásra lehetőség nyílna előttük. „A mentor a mentorálás során tekintéllyel bíró, hiteles 

személy, aki az egyenrangú viszonyban képes teljesítményét, személyes példáját a mentorált 

fejlődésének szolgálatába állítani. A diákmentor maga mögött tudhatja az oktatót mint 

referenciaszemélyt, és nyilvánvalóan élvezi bizalmát.” (Diákmentor segédanyag, 

http://tehetseghidak.hu/diakmentor) A mentorálási program a jól bevált digitális platformok 

felületén az online térben is zavartalanul folytatható. 

 

 

11. Szülői kapcsolattartás lehetőségei a Kréta rendszerben 

 

Oktatóink a KRÉTA felületén keresztül folyamatosan tájékoztatják a szülőket és a tanulókat a 

tanulmányi ügyekről. Egyrészt a házi feladat funkciót, másrészt a felület levelező programját 

használjuk. A szülők a levelező program segítségével a szöveges üzenetküldésen felül csatolmányként 

képet vagy más dokumentumot (pl. orvosi igazolás) is eljuttathatnak az osztályfőnököknek, 

oktatóknak. 

 

 

12. Versenystratégia 

 

Intézményünk a továbbiakban is kiemelt hangsúlyt fektet a versenyeken való megmérettetés 

lehetőségére. Minden munkaközösség fontosnak tartja, hogy a tanulók iskolán belül és kívül egyaránt 

összemérjék készségeiket, képességeiket, tudásukat más tanulókkal.  

Csak néhány példa az idei tanév versenyiből: szavalóverseny, matematikaverseny, szakmai verseny, 

idegen nyelvi vetélkedő, helyismereti verseny (portya), a testnevelés munkaközösség havi 

rendszerességgel megszervezett sporteseményei stb.  

 

 

  

http://tehetseghidak.hu/diakmentor
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13. Felzárkóztatási/tehetséggondozó stratégia 

 

A felzárkóztató foglalkozásokra legnagyobb igényt a közismereti tantárgyak esetében találunk 

(kiemelten a matematika és történelem), de a szakmai tárgyak (pl. marketing vagy kereskedelmi 

gazdaságtan) esetében is szükségesek. Mivel nincs mindig lehetőségünk arra, hogy a szakórán külön 

feladatokkal segítsük az adott diák munkáját (bár törekszünk a differenciált oktatásra), ezért gyakori, 

hogy a szakórán kívül, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás keretein belül foglalkozunk tanulóinkkal. 

 

A felzárkóztató, korrepetáló és tehetséggondozó foglalkozások rendjét az órarend mellé kialakított 

sáv tartalmazza. 

 

Támogatjuk egy Centrum szintű matematika témazáró dolgozat megíratását a 10. és a 11. 

évfolyamon. 

 

Nagy segítség számunkra a lemorzsolódás elleni tevékenységünkben a KRÉTA ESL és Fókusz modulja, 

melyeken keresztül gyorsan juthatunk releváns adatokhoz. 

 

14. Új európai programok, pályázatok 

 

Iskolánk a tanév folyamán a következő pályázatokat valósítja meg: 

- a 2020-as évben sikeresen pályáztunk egy ERASMUS+ KA2 pályázatra, illetve 

- két Határtalanul! pályázatunk fut a tavalyi tanévből. 

 

 

15. Témahetek 

 

Egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek napja: 2020. szeptember 25. 

Pénzügyi és vállalkozói témahét: 2020. március 1-5-ig. 

Digitális témahét: 2020. március 22-26-ig. 

Fenntarthatósági témahét: 2020. április 19-23-ig. 

 

Célunk, hogy ezeken a napokon, heteken az iskola összes tanulója találkozzon a fókuszban szereplő 

témával. A szervezés-lebonyolítás a munkaközösség-vezetők és az osztályfőnökök feladata. A 

témahetekhez kutatómunkát és projektfeladatokat adunk ki, hogy tanulóink alaposabb 

körüljárhassák a pénzügy, a digitális világ stb. témáját. 

 

 

16. Projekthét 

 

Az iskola összes tanulójának bevonásával központi, szakmai téma köré projekthetet szervezünk.  

Projekthét  részletes  terve   (munkamegosztás,  tanulói  hatáskörök,  feladatok,  értékelés  

rendszere….) még kidolgozás alatt áll. 
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17. A tanítás-tanulás támogatása elektronikus tananyag fejlesztésével 

 

Az idei tanévben kitüntetett figyelmet kap az elektronikus tananyagok beemelése a tanítási-tanulási 

folyamatba. Szükség van erre egyrészt a diákok érdeklődésének felkeltése és fenntartása és a hiányzó 

nyomtatott tananyagrészek miatt, másrészt – a tantermen kívüli digitális oktatás tapasztalatai 

nyomán – egy újabb online alaprendszerű oktatásra való átállás miatt. Az ilyen új típusú oktatási mód 

bevezetése nehéz és hosszú folyamat, de a modern oktatási eljárásokat szemügyre véve láthatjuk, 

hogy egyértelműen ebbe az irányba fejlődik a szakterületünk. 

 

Minden oktatónk használja a Canvas felületét, ahol újabb és újabb tananyagokat hoznak létre. Ezeket 

az anyagokat diákjaink a heti egy napos otthontanulás során is használják. 

 

18. A tanulók nyelvtudásának fejlesztése 

Kommunikációs és nyelvstratégiai munkaközösség (Laboda Mária mkv.) 

 

Személyi és tárgyi feltételek alakulása 

Kilenc nyelvoktató kolléga oktatja az idegen nyelvet ebben a tanévben teljes és félállásban.  

Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. 

Törekszünk arra, hogy a csoportlétszámok közel azonosak legyenek. Ez a munkaforma kiváló lehetőség 

az egyéni bánásmód előtérbe helyezésére a lemaradó tanulók esetében. Az erősebb  csoportok 

tanulói számára pedig nagyobb lehetőség nyílik tehetségük kibontakoztatására. Az óraszámok 

változtak. 

 

Cél az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia megszilárdítása, elmélyítése mellett az esetleges 

versenyekre és mérésekre való felkészülés is. 

 

Taneszközeink: Az Oxford Kiadó könyveit használjuk  

A tankönyvcsalád jól bevált.  

Elemei: tankönyv, munkafüzet, szójegyzék, ill. diák CD, tanári kézikönyv, tanári CD, interaktív tananyag 

Kivéve: Végzős 12. évfolyamon Longman Kiadó Aktivátor Munkatankönyvét 

9. osztályban: English File Third Edition Elementary 

10. évfolyamon: English File Third Edition Pre-Intermediate 

11. évfolyamon: English File Third Edition Intermediate 

12. évfolyamon: Aktivátor 

Szakmai idegennyelv: Tourism (Oxford Kiadó) 

Az oktatást segítik a CD-s magnók, a DVD lejátszó, tanulói tabletek, 1 munkaközösségi laptop, 

projektorok, a számítástechnika teremben a számítógépek, ill. a könyvtár könyvállománya és technikai 

eszközei. A vetítővásznak és konzolok felszerelése valamennyi tanteremben jelentősen megkönnyíti a 

digitális eszközeink mindennapi használatát. Az okostelefonokra telepíthető idegen nyelvi tanári CD 

egy kis hangszóróhoz csatlakoztatva helyettesíteni tudja a meglévő magnókat. Kértünk és kaptunk is 

kis hangszórót. 
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Online nyelvvizsgázási lehetőségekről tájékoztatást kérünk gyakorló vizsgáztatóktól (I-Tolc) 

 

Célok, feladatok 

Kiemelt céljaink a pedagógiai programunkban meghatározott oktatási és nevelési célok. Továbbá a 

lemorzsolódás és a bukások számának csökkentése érdekében segíteni, támogatni, felzárkóztatni a 

gyengébb képességű tanulókat. Esetenként korrepetálási, javítási lehetőséget biztosítva, differenciált 

tanulásszervezési eljárásokat alkalmazva továbbra is megakadályozni a bukásokat. A gyengébb 

képességű tanulók hátránya sok esetben a szociokulturális hátterükből fakad.  

 

Kétségkívül óriási türelem és megértő, pozitív attitűd esetén számíthatunk csak elfogadható 

eredményekre. A digitális oktatás tapasztalatai alapján különösen fontos szerepet kell fordítanunk az 

év eleji ismétlésre, gyakorlásra. Valamint felkészíteni a gyerekeket egy esetleges újabb hasonló 

szituációban a digitális eszközök megfelelő használatára. 

 

Célunk a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatása, a tanulók együttműködési 

szabályokra történő felkészítésére, a tehetségek kibontakoztatása. Az eltérő képességeikkel vagy 

eltérő problémamegoldó stratégiájukkal a tanulók hozzájáruljanak a sikeres feladatmegoldáshoz, 

amely továbbfejleszti a tanulók erősségeit, miközben újakra is szert tesznek. 

 

A tanítási-tanulási stratégia alkalmazásának a célja minden tanuló sikerélményhez juttatása, 

amelynek egyik eszköze a tanulók tevékeny tanórai részvételének előmozdítása. Mindez 

természetesen nemcsak a tanulók szerepében hoz változást, hanem a nyelvpedagógus munkájában 

is hangsúlyváltást eredményez.  

 

„A nyelvtanár egyidejűleg lehet a nyelvi és szociokulturális ismeretek forrása, a nyelvtanulási 

folyamatok során tanácsadó, a nyelvtanuló kérésére a hatékonyság és eredményesség kontrollálója, 

a nyelvtanulási folyamat facilitátora.” (K. Nagy és Révész, 2018)  

A tanmeneteinket ennek megfelelően ismét aktualizálni fogjuk szeptember végéig. 

 

Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése 

A kompetenciafejlesztésre nagy súlyt fektetünk. Az olvasott és a hallott szöveg értésének gyakorlása 

minden tanítási óra részét képezi. A tanmenetben több órát szánunk kifejezetten kompetenciaórákra, 

hogy az eredményeket szinten tartsuk, illetve javítsuk. A típusfeladatok gyakorlásához külön 

feladatgyűjtemények állnak rendelkezésünkre. Folyamatosan törekszünk a párbeszédek, szituációs 

játékok révén fejleszteni a tanulók beszédkészségét, kommunikatív nyelvi kompetenciáját is. 

 

A tanulók saját képességeihez mért fejlődésének segítése 

Ennek érdekében feladataink: 

Gyermekbarát, esztétikus környezet kialakítása. Az osztálytermeket és a nyelvi szaktantermet 

rendszeresen tisztán tartjuk, a tanulók projektmunkáival díszítjük. A nyugodt légkör és a 

kiegyensúlyozott környezet biztosításával az óra szorongásoktól mentes alaphangulatának 

megteremtését szolgálja: a játék, drámajáték, beszédhelyzetek megjelenítése, esetleg kötetlen 

beszélgetés az aktuális problémákról. 
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A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, tájékoztatás: az E- naplóba rendszeresen bekerüljenek az 

érdemjegyek a Pedagógiai Programban előírt mennyiségben, és egyéb észrevételek a tanulóval 

kapcsolatban pl. dicséretek, figyelmeztetések, meghívók, felhívások. A nyílt napon, a fogadóórákon a 

szülőkkel való találkozás, megbeszélés.  

 

Megfelelő motiváció és pozitív visszajelzés a tanuló teljesítményével, magatartásával kapcsolatban. A 

szorgalmi feladatok, aktív órai munka értékelése piros ponttal, érdemjeggyel. Írásbeli dicséret 

versenyeken elért eredményekért. 

 

Következetesség az ellenőrzés és értékelés során. Egy téma szavainak szóbeli vagy írásbeli 

számonkérése több módon: kisebb egységekből „kis” jegyek gyűjtése és „nagy” vagyis e-naplóba 

kerülő jegyre váltása, vagy nagyobb egységenként érdemjeggyel értékelése.  

 

Szintfelmérő íratása: célja a tanulócsoportok kialakítása.  

Folyamatos ismétlés, adott esetben újra tanítás, gyakorlás.   

Az egyéni bánásmód alkalmazása a feladatok kijelölésénél és a számonkérésnél is fontos. 

Problémamegoldó képesség fejlesztése, a tanult ismereteket a gyakorlatban alkalmazva, a 

számítógépes játékok otthoni használatakor is megvalósulhat. A tanulók is élvezik, ha külföldi 

fiatalokkal kommunikálhatnak pl. az interneten is.  

A tanulók kifejezőkészségének javítása: dramatikus, ritmikus tevékenységekkel, mozgásos 

feladatokkal. A csoport és pármunka elősegíti a kooperációt s ezáltal a szociális kompetencia 

fejlődését.  

 

Különböző tanulási módszerek megismertetése az önálló tanulás megvalósulása érdekében. Fontos 

elmondani, hogy milyen füzeteket kell hordaniuk, azokat hogyan kell vezetni pl. a szótárfüzet vezetése 

kapcsán mit hova kell írni: a felezővonal egyik oldalára az angol, másik oldalára a magyar szavakat. 

 

Fel kell hívni a figyelmet, hogy milyen információt hol lehet megtalálni a könyvben pl. összefoglaló 

táblázatok a tankönyv végén, hogy ne okozzon gondot utánanézni valaminek. A szótanulásnál segít a 

nyomtatott szójegyzék, amit fokozatosan tanulnak meg önállóan használni a megtanulandó szavak 

kiemelésével, egymást tesztelik, kikérdezik a szójegyzékből felelés előtt vagy óra végén 

ellenőrzésként. A szavakat együtt kimondjuk, ismételjük, a CD-ről hallgatjuk, de a saját tanulói CD-

jéről is hallgathatják otthon. A füzetben áttekinthetően kell jegyzetelni, információt kiemelni, eltérő 

színeket is lehet használni, vagy aláhúzást, nyomtatott nagybetűt. A megtanulandó tananyagról lehet 

gondolattérképet készíteni. 

 

Fontos kiemelni, hogy minden órára készülni kell, mert nem lehet a témazáró előtti órán megtanulni 

a tananyagot. A minden órára készülést kikényszerítik a rendszeres ellenőrzések is. A „kis” jegyek, 

piros pontok gyűjtése motivál, erősíti a felelősséget a tanulókban saját eredményeikért. 

 

A kollégák közötti tapasztalatcserék rendszeresek, szoros az együttműködés, mely az elvárási szintek 

egységesítését, folyamatos konzultációt és információcserét jelent.  
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A szakmai tudás fejlesztése, önképzés, továbbképzés: Nyitottak vagyunk az új módszerek 

befogadására. Az internetről, módszertani ötletgyűjteményekből feladatokat gyűjtünk, keresünk.  

 

A digitális adatbank alapjait lerakjuk és a jól használható feladatokat folyamatosan gyűjteni fogjuk.  

 

Módszertani ismereteinket lehetőség szerint továbbképzéseken bővítjük. A kollégákkal folytatott 

szakmai eszmecserék során gyűjtött tapasztalatokból is sokat tanulunk. 

 

A tanulók látókörének szélesítése érdekében törekszünk kutatómunkát célzó feladatok adására pl. 

internet vagy könyvtárhasználattal egybekötve. Könyvtári kutatómunkát végezhetnek a tanulók 

szorgalmi feladatként, ill. tematikus projekteket készíthetnek, melynek során a kézikönyveket, 

internetet, térképeket, plakátokat stb. is használhatnak. A többnyire online nyelvi versenyekre történő 

felkészülés, felkészítés is egy kiváló alkalom a problémamegoldó képesség fejlesztésére, a tanult 

ismeretek gyakorlatban való alkalmazására. 

 

III. A beiskolázási tevékenység folyamatos támogatása 

1. A járványügyi szabályok betartása mellett minél több potenciális tanuló elérése 

személyesen, illetve az online térben az iskolai korábbi eredmények és tapasztalatok 

felhasználásával. 

 

A hatékony PR tevékenységgel (média, internet, honlap, szülői értekezletek stb.) célunk az általános 

iskolás tanulók, illetve szüleik minél szélesebb körű tájékoztatása. Kiemelten fontos a kölcsönösen jó 

munkakapcsolat kialakítása a kerület általános iskoláival. Előadások, rövid (interaktív) bemutatkozó 

előadások megszervezése általános iskolák felvételi tájékoztató szülői értekezletén és diákjainkat is 

szeretnénk bevonni a programba. 

 

Tehetséggondozó foglalkozásokat (felvételi előkészítőt) szervezünk az általános iskolás tanulóknak 

matematikából és magyar nyelvből, szükség esetén online formában, elősegítve ezzel a sikeres 

felvételit. Tapasztalatunk szerint azok a diákok, akik nálunk készülnek a központi felvételi vizsgákra, és 

nálunk írják a felvételi vizsgákat, nagy többségben a mi iskolánkat jelölik meg az első helyen. 

 

Alapvető célunk négy párhuzamos (lehetőség szerint 2 turisztika, illetve 2 kereskedelmi tagozatos) 

osztály indítása a kilencedik évfolyamon a 2021-2022-es tanévben.  

 

A pontszámítás a korábbi évek gyakorlatát követi idei tanévben is: hozott pontok, vagyis 

- hozott pontok:  

o a 7. év végi és  

o a 8. félévi matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem és a tanult idegen 

nyelv osztályzatainak összege (max. 50 pont), valamint  

- a felvételi vizsgapontok, melyek  

o a központi írásbeli (max. 100 pont) és  

o a szóbeli vizsga (max. 25 pont) eredményeiből adódnak össze. 
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IV. Az intézmény innovációs céljaihoz illeszkedő munkaközösségek létrehozása/fenntartása 

Szervezeti átalakulás jegyében a tanévet megnyitó értekezleten a tantestület elfogadta az iskola 

vezetőségének javaslata alapján a munkaközösségek átalakítását. Az átalakításkor fő szempontként 

a hatékonyság növelését tartottuk szem előtt, és próbálunk a tantárgyi csoportosítás helyett 

feladatorientált munkaközösségeket kialakítani. Kiemelt feladata a munkaközösségeknek, hogy jól 

használható digitális tananyagokat hozzanak létre (elsősorban a Canvas felületén). Ezek alapján a 

következő munkaközösségek kezdik meg a munkájukat a 2020-21-es tanévben: 

 

1. Digitális módszertani munkaközösség Sándor Zsolt 

2. Pályázatíró, pályázatgondozó munkaközösség. Lábodiné Siket Judit 

3. Mérés, értékelés és reál tantárgyak munkaközössége Bujkné Pálmay Ildikó 

4. Humán tantárgyak munkaközössége Dr. Varga András 

5. Egészségmegőrzés, testnevelés munkaközösség Tóthné Szalay Andrea 

6. Kommunikációs és nyelvstratégiai munkaközösség Laboda Mária 

7. Szakmai munkaközösség Tóth Enikő 

8. Rendezvényszervező, nevelési és ökológiai munkaközösség Dávid Lívia 

 

 

V. Szervezetfejlesztési feladatok 

1. Családközpontú ügyintézés 

Iskolánk nemcsak a diákok, hanem a családjaik előtt is nyitva áll. A szülői értekezletek, a fogadóórák 

és a Szülői Szervezettel történő megbeszéléseken túl bármikor intézhetik nálunk ügyeiket, akár 

előzetes időpontegyeztetés nélkül is. A gazdasági ügyintézőnk minden hónapban jóval a határidő 

előtt tájékoztatja a tanulókat az ebédbefizetésről (plakát, KRÉTA, honlap és Facebook).  

 

Az iskola titkársága egész nap a diákok rendelkezésére áll, de elsősorban az óraközi szünetek és a 

délutáni órák a legalkalmasabbak az ügyintézésre.  

 

Iskolánkban az ügyintézés kifejezetten ügyfélbarát. Így nagyon rugalmasak vagyunk az idő 

tekintetében. Ez vonatkozik a belső ügyintézésre is, igyekszünk ugyanis azt a munkavállalók számára 

is könnyűvé és gyorssá tenni, hogy ne a hasznos munkaidő rovására menjen az ezzel töltött idő. Ebben 

a tanévben szeretnénk online csatornát (pl. videókonferencia, elektronikus űrlap stb.) is biztosítani a 

szülők számára, hogy ügyeiket intézhessék. Az új módszerek kialakításában támaszkodhatunk az 

elektronikus beiratkozás tapasztalataira. 
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2. Testvérek előnyben részesítése 

 

Ahogy fentebb is írtuk, iskolánk nyitva áll a családok előtt minden tekintetben, így szívesen látjuk 

diákjaink testvéreit is a különböző sport- és kulturális rendezvényeken, iskolai ünnepségeken. Nem 

titkolt szándékunk, hogy ezen a módon is elérjük a 7-8. osztályos diákokat, és megnyerjük őket 

iskolánk számára. Ezt bizonyítja, hogy iskolánkban családdinasztiák tanulnak, van, hogy a nagyszülők, 

nagynénik, nagybácsik is hozzák tanköteles diákokat.  

 

Az évente megszervezett Öregdiák-találkozó is egyfajta fórumot jelent a családok felé való nyitáshoz. 

A találkozókat évről-évre leginkább a nyugdíjas, a régi barátaikat kereső korosztály, nem ritkán az 45-

60 éve érettségizettek látogatják szívesen. A tavalyi tanévben a járványügyi helyzet miatt sajnos 

elmaradt, de bízunk benne, hogy az idei évben újra megtarthatjuk 2021. májusának utolsó péntekén. 

 

 

3. Családbarát munkahely megteremtése 

 

A kollégáktól kapott visszajelzések alapján kijelenthetjük, hogy iskolánk jó hangulatú, dolgozó- és 

családbarát munkahely. A kollégák családjait is szívesen látjuk rendezvényeinken (pl. Mikulás 

ünnepség, szalagavató, ballagás stb.). Évente két tantestületi kirándulást szervezünk, ahova szintén 

várjuk a családtagokat is. A kötelező munkaidőn túl igyekszünk a szükségesnél nem több időben az 

iskolában bent tartani az oktatókat és a dolgozókat (pl. az osztályfőnökök otthonról, elektronikus 

úton is elvégezhetik az adminisztrációs munka egy részét). 

 

4. Ügyfélbarát iskola 

 

Az oktatókkal való konzultáció hasonlóan történik. Előzetes egyeztetés nélkül szinte bármikor 

megtalálják kollégáinkat a tanulók, és természetesen a szülők is egyeztethetnek időpontot a fogadó 

órákon túl is. Az iskola vezetése a KRÉTA-n keresztül, az osztályfőnökök a KRÉTA levelezőrendszere 

mellett e-mailben is értesítik a szülőket az eseményekről. 

A tanuló-iskola, szülő-iskola konfliktusokat – melyek szerencsére nagyon ritkák – minden esetben az 

intézményen belül, békéltető jelleggel, az osztályfőnök és a vezetőség bevonásával igyekszünk 

rendezni. 

 

 

5. Elektronikus ügyintézés 

 

Az elektronikus ügyintézés lehetősége nyitva áll a munkavállalók előtt, hiszen a munkájuk során 

használt laptopok mellett több asztali gép is a rendelkezésükre áll. Mindezek mellett az iskola teljes 

területén elérhető WIFI is partner ebben a számukra.  

Az iskola vezetése támogatja az e-ügyintézést. A munkavállalók számára segítséget nyújtunk abban, 

ha elakadnak pl. az e-bérjegyzékük elérésében.  

A Centrum 2020. szeptember 1-től aktiválta az elektronikus beszerző felületet, mellyel jelentősen 

gyorsul az ügyintézés és hatékonyabbá válik a papírmentes folyamat. 
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6. Az intézményi működés a készpénzmentes iskola irányába történő fejlesztése 

 

Megvalósult az egységes terembérleti rendszer amely segítségével iskoláink szabad kapacitásait 

hasznosítani tudjuk az internetes kereskedelemben jól ismert megoldásokkal. 

Örülnénk, ha délutáni, hétvégi terembérlőink az internetes kereskedelemben jól ismert 

megoldásokkal érhetnék el az értékesítésre szánt, az oktatásban ki nem használt erőforrásokat. 

Iskolánk is regisztrált a Foglalj.be felületen (https://foglalj.be/). 

 

 

7. Gyakorlóiskolai teendők 

 

Gyakorlóiskolaként évek óta együttműködünk a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, ahonnan 

tanárjelöltek érkeznek hozzánk, hogy tanítási gyakorlatukat nálunk teljesítsék.  

 

 

8. Kapcsolattartás, információáramlás a tantestületen belül 

 

A tanévet az augusztus 31-én megtartott tanévnyitó tantestületi értekezlettel kezdtük meg, ahol a 

vezetőség részletesen beszámolt az idei tanév tervezett újításairól és alapvető feladatairól. 

Iskolánkban minden hétfőn tantestületi tájékoztató értekezletet  tartunk az aktuális információk 

megosztása érdekében. A szóbeli közlés mellett azonban nagyon fontosnak tartjuk iskolánk 

tantestületének írásbeli tájékoztatását is, ezért továbbra is elsődleges kommunikációs csatornának 

használjuk az e-mailes oktatói, osztályfőnöki és munkaközösségi levelezőlistánkat, ahol naprakészen 

tudjuk egymást tájékoztatni, illetve az értekezletek témáit egy megosztott fájlban (a Google Drive 

segítségével) naprakészen nyilvánosságra hozzuk.  

 

Az elektronikus csatorna bővítése érdekében három éve a levelezőszerverünk helyett egy szervezeti 

Google-fiókot használunk, amelynek számos előnyét (osztályok, csoportok létrehozása, online 

tananyagok és feladatok feltöltése stb.) szeretnénk hatékonyabban használni.  

 

A szokásos megbeszéléseket, tantestületi és nevelési értekezleteket beillesztettük a 

munkatervünkbe, de ezek mellett más megbeszéléseket is fogunk tartani, mert tapasztalatuk, hogy 

pl. az egy osztályban tanító oktatók megbeszélése ugyan olyan fontos. Ezzel is szeretnénk segíteni az 

osztályfőnökök munkáját, a gyerekek magatartási problémáinak megoldása céljából, illetve a 

tanulmányi eredmények javítása érdekében. Terveink között szerepel az is, hogy online tartunk 

értekezletet, fogadóórát stb., ha a járványügyi helyzet megkívánja. 

 

A pedagógiai feladatokat segítette a korábbi években tartott, tavaly felelevenített Pedagógiai 

Beszélgetések, ahol nemcsak a pályakezdő kollégáknak próbáltunk segítséget nyújtani az aktuális 

kérdések megválaszolásában, hanem sikeresebbé szerettük volna tenni az intézmény pedagógiai 

munkáját. A program hasznos volt, pályakezdő és tapasztalt oktatók kötetlen formában 

beszélgethettek gyerekekről, emberismeretről, célokról és a célokhoz vezető utak lehetőségeiről, 

ezért a tavalyi évbe felelevenítettük ezt a hagyományt, és az idei évben is folytatni fogjuk. 

https://foglalj.be/
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Oktatóink nevelő munkáját segítik a „Korosztályi problémákkal foglalkozó előadások”, 

megbeszélések is, hiszen tudjuk, a középiskolás korú gyerekek mentalitása, viselkedése is tükrözi a 

társadalmi változásokat. Ha mi, oktatók sem értjük meg problémáikat, gondjaikat, nem lesz kihez 

fordulniuk, s akár önveszélyessé is válhatnak a problémáik súlya alatt. Néhány szülő – sajnos – egyre 

kevésbé foglalkozik gyermekeikkel, így az oktatási feladatokat vállaló iskola szerepe egyre inkább a 

nevelés célok irányába húzódik el. 

 

 

VI. Munkaközösség feladatai 

1. Mérés-értékelés és reáltárgyak munkaközösség munkaterve (Bujkné Pálmay Ildikó mkv.) 

Matematika 

 

Az idei tanév tervezésekor legfőbb szempontként a digitális oktatásra való felkészülést tartjuk. 

 A tavaszi távoktatás tapasztalatait folyamatosan egyeztetjük egymás közt és a diákok 

véleményére is támaszkodunk. 

 A Canvas használatát minden osztályban begyakoroljuk. 

 Internetes oldalakon lévő látványos anyagokat gyűjtünk. 

 Esetleges karanténban használható kvízeket gyártunk matematikára specializálva. 

 Diákjainknak számos jól használható oldalt ajánlunk, ahol egyéni tempóban követhetik az 

anyagot. 

 Tanulást segítő Youtube-videókat, internetes teszteket, játékos feladatokat  gyűjtünk 

(Learningapps, Tankocka, stb.). 

 Buzdítjuk tanítványainkat, hogy ők is keressenek hasonló tartalmakat. 

 Matematikatörténeti érdekességeket internetes kutatómunkára ajánlunk fel. 

 

Az első héten módszertani órákat tartunk, előtérbe helyezve az otthoni egyéni tanulást 

 az érdeklődés felkeltése – kis munka is már hoz némi eredményt, lehet pontot szerezni 

 mobiltelefon és egyéb digitális eszközök használata 

 szövegértés, hosszabb szögű feladatok részekre bontása, lényegkiemelés, önellenőrzés 

 vázlatírás, különösen nagyobb anyagrészek összefoglalásakor 

 csoportmunka - sokszor eredményesebben lehet így tanulni 

 függvénytábla használata – tartalomjegyzék, felépítés, képletek (11-12. évfolyam) 

 vizsgatechnika: írásbeli, szóbeli (12. évfolyam) 

 

Egyéb feladatok: 

 

 Az új NAT-nak megfelelő tanmenet kidolgozása. 

 Az őszi érettségit Kartalyné Mössner Gabriella és Roszik Éva matematikából, Sándor Zsolt 

informatikából vállalta. 

 A nyolcadikosok előkészítőjét Bujkné Pálmay Ildikó tartja. 

 A nyolcadikosok központi felvételi dolgozatait Kartalyné Mössner Gabriella fogja javítani. 
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 A Zrínyi Ilona országos versenyre felkészítjük tehetségesebb tanulóinkat. 

 Sándor Zsolt a 9. E osztályfőnöke, Kartalyné Mössner Gabriella a 12.A, Roszik Éva a 11.C 

osztályfőnök-helyettese 

 

Informatika (Sándor Zsolt)  

 

Az új technikumi képzésnél az informatika jellegű tárgyakhoz el kell készíteni a kerettantervek alapján 
a tanmenetetek. Elsősorban a 9-es évfolyamon segítséget kell nyújtani a Canvas keretrendszer 
megismeréséhez a diákoknak, ha újból online oktatásra kell áttérni, ne jelentsen neki gondot ennek 
kezelése, használata. Ebben a helyzetben különösen fontos feladat a diákok digitális kompetenciának 
a fejlesztése. Fontos lenne, hogy bármilyen platformot használnak is önállóan, kellő igényességgel el 
tudjanak készíteni bármilyen elvárt dokumentumot, feladatot. Sándor Zsolt nemcsak az egész iskola 
összes diákját, hanem a tantestületet is tanítja, segíti készségesen, önzetlenül. 

 
 

Földrajz (Géresi Ferenc) 

Célom, hogy a földrajzi környezetet megismerjék, gyakorlati hasznosítását a mindennapokban is 

elsajátítsák a tanulók. 

A tantermi és a digitális oktatásra egyaránt készülve, arra törekszem, hogy mind a tananyagok 

elsajátításánál, mind a számonkérésnél aktívan használjam a hagyományos eszközök mellett a digitális 

eszközök adta lehetőségeket. Tankönyv, atlasz és füzet használata során a vázlatok és a rajzok 

elkészítésére fektetem a hangsúlyt. A digitális eszközök esetében a Canvas platform használatával, a 

számonkérésben a kvízek adta lehetőségre nagy hangsúlyt kívánok fordítani. Emellett változatos 

feladattípusokkal színezni a tananyagokat a digitális platformon. 

A tavalyi évhez hasonlóan, az online földrajzversenyekre idén is felhívom a diákok figyelmét, megadva 

a lehetőséget, hogy minél többen jelentkezzenek. 

 

Értékelési módok: 

- nagy hangsúlyt fektetek a digitális eszközökkel végzett számonkérésre, a dolgozatok mellett a 

tesztszerű kvízek segítségével 

- a projektfeladatok esetében lehetőséget adok a diákoknak a digitális felületen elkészíthető 

munkára, melyet a hagyományos módon számítok be az értékelésbe. 

- órai munka, folyamatábrák elkészítése, értelmezése 

- atlasz térképein való tájékozódás, gyakorlati használatuk elsajátítása, képesek legyenek bemutatni 

a főbb természeti tájakat, gazdasági körzeteket és ezek egymással kapcsolatos összefüggéseit 

- a mai kor követelményrendszerének megfelelve szeretném tanítványaimnak megmutatni a 

digitális világ nyújtotta új lehetőségeket is: navigációs és útvonaltervező programok bemutatása 

és használata, elsősorban a remekül felszerelt tanteremi keretek között, számítógéppel, 

projektorral és digitális táblával, mobileszközökkel, melyek segítségével gyorsan megoldható 

gyakorlati feladatokkal tudom értékelni a munkájukat 
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- a kisebb csoportokban való tanulást, gyakorlást, számonkérést nagymértékben segítik a 

hagyományos eszközök (tankönyv, atlasz, fali térkép, munkafüzet) mellett a fentiekben felsorolt 

digitális eszközök is 

 

Komplex természettudomány (Géresi Ferenc) 

Átfogó képet kívánok nyújtani a diákoknak a négy tantárgyat magába foglaló tantárgyi anyagból, szem 

előtt tartva érdeklődési körüket, azon részterületeket, melyekkel gyakran találkozni is fognak az életük 

során, s ekkor gyakorlatiasan fel tudják használni a megszerzett tudásukat. 

Leginkább a digitális eszközök adata lehetőségeket kívánom megragadni a diákok munkájának 

értékelésében. 

A Canvas nevű digitális platform adata lehetőségekben, kvízek formájában, rövidebb esszék, 

magyarázatok, kifejtős kérdéseket meg tudnak válaszolni, gyakorolva ezzel a digitális eszközök 

használatát a mindennapjaik során és a tanulási folyamataikban is. 

Projektmunkát is van lehetőségük ezen keresztül elkészíteniük. 

Lehetőség szerint az órai munkájukat, füzetvezetésüket is értékelni fogom, ha módom lesz rá. 

 

A hagyományos tantermi oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetek a digitális oktatásra, a kor 

kihívásainak és elvárásainak megfelelően, az új tananyag feldolgozásában és a számonkérésben 

egyformán. 

 

A projektort és a számítógépet próbálom minél többször használni (szemléltetés, feladatok kivetítése). 

Sokszor alkalmazok csoportmunkát vagy pármunkát 

Gyakran használhatják a mobiltelefonjaikat az órákon különböző feladatok kapcsán.  

Az órán a táblavázlatot mindig le kell írniuk a füzetekbe. 

Készíthetnek kiselőadást kiegészítő tananyagokból. 

Az érdeklődőbb diákoknak több tananyagot adok, illetve igény esetén érettségi felkészítést tartok 

nekik. 

Nem ragaszkodom mereven a tananyaghoz, ha kérdéseket tesznek fel az órán, akkor azt a témakört is 

átbeszéljük. 

 

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek (Géresi Ferenc) 

Célom, hogy az alapvető pénzügyi ismeretekkel megismertessem a tanulókat. Gyakorlati módszerekkel 
segíteni őket, hogy a megfelelő pénzügyi döntéseiket meg tudják lépni, a számukra legkedvezőbb 
módon. 
Nyitottá tenni őket a munka világának megismerésére, hogy bátran és határozottan tudjanak dönteni, 
akár egy vállalkozás beindításában, működtetésében és hosszútávú felvirágoztatásában. 
A digitális oktatást és a tantermi keretek közötti oktatást egymás mellett, egymást kiegészítve 
tervezem megteremteni a tanév során. A jelenléti oktatás során is, a tananyag feldolgozása sok 
esetben (ppt) és egyéb digitális segédanyagokkal történik, ezért ezt a módszert a digitális soktatásban 
is kívánom alkalmazni. 
Nagy segítség számomra, és a diákok számára is, hogy a segédanyagokat azonnal meg tudom osztani 
a Canvas digitális platformon.   
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2. Humán Munkaközösség (Dr. Varga András mkv.) 

 
Személyi feltételek 
A Humán munkaközösség személyi összetételében a 2020-2021-es tanévre némi változás történt az 
előző évhez képest. Munkaközösségünket két munkatárs elhagyta, így a keletkezett feladatokat új 
szakemberek keresésével, valamint a feladatok részbeni átcsoportosításával kellett megoldanunk. Az 
alakuló értekezleten megtörtént a munkaközösség-vezető választás, ellenszavazat nélkül az előző év 
vezetője maradt hivatalban.  
 
A munkaközösség tagjai (tanított tárgyak) 

 Jakab Szilvia (igazgató) - magyar nyelv és irodalom 

 Pfeiffer Tamás (igazgatóhelyettes) - magyar nyelv és irodalom, könyvtár  

 Dr. Tóth M. Zsombor - magyar nyelv és irodalom 

 Dr. Hudák Krisztina Eszter - történelem; vallás,- és kultúrtörténet 

 Dr. Varga András (munkaközösség-vezető) - történelem, vallás,- és kultúrtörténet 
 
Változások és az ezzel kapcsolatos feladatok tervezése: 

1. Kocsis Éva Ildikó felmondása után új kollegát üdvözölhetünk, akinek minden segítséget 
megadunk a minél sikeresebb és gyorsabb beilleszkedés érdekében.  

2. A megürült könyvtárosi státusz nem került betöltésre, így azt Pfeiffer Tamás vállalta magára, 
ügyeleti formában végzi heti rendszerességgel ezt a feladatát.  

 
Felkészülés az új tanévre 
A Humán munkaközösség tagjai számára is fontos kérdésként fogalmazódik meg az, hogy milyen 
eszközökkel, módszerekkel, motivációs kelléktárral lehet felkészülni az új tanév kihívásaira. Alapvetően 
a hagyományos tanítás kereteiben gondolkodunk, és tervezzük az évet, ugyanakkor a járványügyi 
helyzet esetleges változásával kapcsolatban is felkészültnek kell lennünk. Ennek érdekében a 
megszokott és bevált módszerek mellett az alábbi feladatokat fogalmaztuk meg magunk számára. 
 

1. Létrehozunk minden évfolyam esetén (történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyak) 
olyan digitális tanulásmódszertani tartalmakat, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a 
diákokat az adott tantárgy ismereteinek elsajátításában megfelelő módszerekkel lássuk el. 
Ezeken az órákon a papír alapú munkavégzés mellett célunk különböző digitális tartalmak 
megismertetése a diákjainkkal. Ennek keretében történelem tantárgyból forrás,- és 
térképhasználati foglalkozásokat tartunk, magyar nyelv és irodalom tantárgy esetén 
szövegértés, szövegalkotás és a műelemző, -értelmező készségek fejlesztése fogja az órák 
gerincét alkotni. 

2. A digitális oktatásba kisebb zökkenőkkel minden munkatársnak sikerült belerázódnia az előző 
tanévben. A használt platformok vezetőségi döntésre egységesítésre kerültek, így ebben az 
évben a Canvas keretrendszert használja minden pedagógus az iskolában. Ezért a 
munkaközösség tagjai folyamatosan részt vesznek a belső Canvas-képzéseken. 

3. Továbbra is lebonyolításra kerülnek a különböző készségeket mérő mérések, a munkaközösség 
a VEKOP- 9 és 10. évfolyamában magyar nyelv és irodalom tárgyból érintett, valamint a 
kilencedikes évfolyam bemeneti mérésében is.  

4. Fontos feladatnak tartjuk azt, hogy az előző félévben elmaradt, vagy háttérbe szorult 
kezdeményezéseink újra előtérbe kerüljenek, ilyenek például a nemzeti ünnepekre való 
megemlékezések átformálása, az ezekhez kapcsolódó installációk elkészítése, diákok 
versenyeztetése, továbbképzéseken való részvétel.  

5. A megváltozott NAT alapján újra kell írni a tanmeneteket.  
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6. Az előző félévben a digitális oktatás alatti előrehaladást ellenőrizni kell, és amennyiben 
szükséges, a hiánypótlásokat el kell végezni.  

7. A végzős tanulóink esetén elkezdődik az érettségire való felkészítés, szóbeli és írásbeli 
vizsgaeseményekkel egyaránt számolunk. 

8. Ha át kell térnünk a digitális oktatásra – terveink szerint –, minden évfolyamnak biztosítunk 
konzultációs időpontokat. Ezen a területen a bejövő 9-es és a végzős 12-es évfolyamoknak 
hangsúlyosabb szerepet kell kapnia. 

 
 
 

3. Digitális munkaközösség (Sándor Zsolt mkv.) 

 

 

A megváltozott körülmények miatt különösen fontos ebben az évben a munkaközösség tevékenysége. 

Mivel iskolánk a Canvas keretrendszer egységes használata mellett döntött, így igen fontos volt, hogy 

már az év elején a kollégáknak kétszer tartottunk (Sándor Zsolt) felkészítést/tanfolyamot a rendszer 

használatáról. A diákok, főleg az új kilencedikesek megismertetése a rendszer használatával (tavaly 

nem mindenki ezt a rendszert használta) folyamatosan történik, főleg az első hetekben. Minden diák 

kap otthoni feladatokat a Canvas rendszerben az otthontanulás idejére, így ha online oktásra kell 

áttérünk, mind az oktatók, mind a diákok már készség szintjén tuják használni a rendszert. Szükség 

esetén újabb tanfolyamot is tartunk, illetve a korábbi tanfolyamokról készült videók elérhetők a 

rendszeren belül. Minden kollégának minden osztály/csoportjának készítettünk kurzust, amibe 

folyamatosan kerülnek fel digitális tananyagok is. Természetesen a folyamatos segítség továbbra is 

fent áll a oktatók és a diákok részére is. Természetesen ez fokozottan lesz érvényes, ha teljes online 

oktatásra kell áttérnünk. 

 

Szerencsére továbbra is intenzíven használjuk az iskolában levő lehetőségeket digitális oktatásra. Nem 

csak a projektorokat használjuk rendszeresen, hanem egyéb digitális eszközöket is beépítünk az 

oktatásba és erre ösztönözzük a kollégákat is. Kiváló wifis lefedettség van az iskolában, minden terem 

minden pontjáról tudnak a diákok is csatlakozni. A tavalyi év során a meglévő rendszerünk mellé (ami 

már egyébként is lefedte az egész iskolát), sulinetes fejlesztés keretén belül újabb wifis hotspotok 

kerültek kiépítésre. Így a diákok, oktatók (ahogy eddig is) tanórákon is tudják használni az okos 

eszközüket, vagy ha nem rendelkeznek ilyennel, akkor az iskola is tud biztosítani számukra tableteket, 

ha az órán való használatuk szükséges. 

 

Ha lehetőségünk lesz, akkor október folyamán szeretnénk megtartani az egyik turisztika osztályba a 

tavaly elmaradt digitális témahét programját, illetve márciusban egy hasonló programot más 

osztályban (komplett digitális túravezetés Budapesten a hozzá tartozó dokumentumok elkészítésével), 

illetve a digitális témahét keretében a kereskedő osztályoknak tervezünk egy webáruház készítését. 

Ugyan nem volt öröm számunkra sem a tavalyi online oktatásra való hirtelen áttérés, de a digitális 

kompetenciák fejlődése mind a oktatók, mind a diákok köreben ugrásszerű volt. Remélhetőleg ilyen 

idén nem lesz, de a tavalyi tapasztalatokat felhasználva idén biztosan zökkenőmentesebb lesz az 

átállás, ha szükséges. Ennek érdekében mindent megteszünk, hogy ez senki számára ne jelentésen 

majd nehézséget és eredményesebb munkát tudjunk végezni, ha esetleg ez mégis bekövetkezik.  
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4. Egészségmegőrzés, testnevelés munkaközösség (Tóthné Szalay Andrea mkv.) 

 

Személyi változások: Távozott Kemény Beatrix 

Munkacsoport vezetője: Tóthné Szalay Andrea 

Tagok: Dávid Lívia, Kövesdiné Dajka Krisztina, Lábodiné Siket Judit, PfeifferTamás, Sike Szilvia 

 

Feladatok, tervezett programok 

A járványügyi előírások biztosítása, betartása 

Tanulásmódszertani szakmai anyag összeállítása 

 Hogyan tesizzünk otthon? (felszerelés, helyszín, eszközök, a oktatók által küldött anyag 

megtekintése, értelmezése, végrehajtása)  

 Az otthoni testnevelés veszélyei! (balesetveszély, az interneten található testmozgással 

kapcsolatos videók veszélyei, mit, hogyan válasszunk magunknak. Mit miért? és mit miért ne?) 

 Mire és miért jó a Netfit? (a Netfit méréseinek és mérési eszközeinek bemutatása, hogyan 

készülhetünk önállóan rájuk) 

 

A felmentett tanulók igazolásainak begyűjtése, létszámuk összesítése.  

Nemzeti ünnepeken és projektnapokon/heteken való részvétel, segítségnyújtás 

A DÖK nap szervezésében és lebonyolításában való részvétel, sportprogramok 

Szalagavató bál évfolyamkeringő : koreográfia készítése és a tánc betanítása 

Osztályok közötti labdarúgó bajnokság 

Osztályok közötti röplabda bajnokság  

Magyar Diáksport Napja: 2020. szeptember 25.  

Részvétel a Fair Play labdarúgó tornán, őszi, tavaszi forduló 

Centrumos iskolák által szervezett egyéb sportversenyeken való részvétel 

Magyar Parasport Napjára programok szervezése 

Netfit felmérés megszervezése és lebonyolítása 

Digitális tananyagok készítése, a Canvas rendszer használatának elsajátíttatása a tanulókkal 

Projektfeladatok összeállítása pl. Tokió 2021  

A fentebb felsorolt programokat terveztük az idei tanévre, azonban közben útmutatót kaptunk, hogy 

a járványügyi helyzetre való tekintettel az öltözőket nem használhatjuk, és a tanítási órákat a 

szabadban, az iskola területén kívül kell megoldanunk. 

Erre utcai ruhában annyi lehetőségünk van, hogy tömbösítve, hosszú sétákat tervezünk (Hősök tere, 

Margitsziget, Gellérthegy, stb.), elkerülendő az osztályok keveredését, illetve a fertőzésveszélyt. 

 

 

Szakmai munkaközösség, Tóth Enikő Ilona 

 

Az idei tanévkezdés ismét nagy kihívást jelent munkaközösségünk számára. A koronavírus-járvány 

generálta hatások (először teljesen digitális majd hibrid oktatás nehézségei és következményei), az 

előző években megjelenő nagymértékű lemorzsolódás csökkentésére való törekvés és a szakmai 

érettségikre való felkészítés megterhelik a munkaközösséget. Azonban kollégáim a folyamatos 

konzultációk, megbeszélések és egyeztetések révén megteszik a tőlük telhető legjobbat az eredményes 

munka érdekében. Az iskola profil-eltolódása következtében a hangsúly jelen pillanatban a turizmus-
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vendéglátás szakmacsoportra helyeződött, azonban a munkaközösség örömére új turisztikai 

szakemberrel bővültünk, mely a szakoktatók eddigi leterheltségét csökkenti, látásmódunkat viszont 

bővíti.  

 

Kerettantervi változások az idei évben nem történtek a 10., 11. és 12. évfolyamokon. Ezeken a 

megszokott rendszer szerint történik a tantárgyak oktatása és a vizsgára való felkészítés. 

 

Azonban a szakképzés átalakítása miatt a technikumi 9-es évfolyamokon a tanmenetek, tananyagok 

teljes átdolgozása, módosítása zajlik a tanév elején, mely megvalósítása sok energiáját köti le a szakmai 

oktatóknak. Emellett a turizmus összeomlása a koronavírus következtében megköveteli az oktatóktól 

nem csak a tanulók, de a szülők irányába történő pozitív és támogató kommunikációt is a jövő 

szempontjából.  

 

Ezért a munkaközösség idei évi legfőbb célja, hogy a negatív környezeti hatások okozta sokkot 

mérsékeljük, a jövőbeni kilátásait a tanulóknak szinten tartsuk, pozitív irányba formáljuk a tananyagok 

megfelelő alakításával, finomításával, motiváló projektekkel és órai feladatokkal minden évfolyamon. 

A tanév tervei: sajnos a körülmények miatt az országos rendezvények és vásárok nem fogadnak 

látogatókat, ezért a munkaközösség feladata lesz a tanévben a tematikus napok, már megszokott és 

szeretett programok helyett saját tematikus projektek kidolgozása online és offline egyaránt. 

 

- Szeptember 27-én a Turizmus Világnapján: a turisztika szakos osztályok nagy része külső 

programokon vegyen részt, valamint a Canvas rendszer bevonása projektek elkészítéséhez és 

a teljesítmény értékeléséhez. 

- Fenntarthatósági témahét Fenntartható turizmus témában projektmunkát tervezünk  

- A 2020/21-es tanévben is meghírdetésre kerülnek pénzügyi, gazdasági, marketing, valamint 

turisztikai versenyek online fordulókkal, melyekre a jelentkezést, a részvételt a munkaközösség 

fontosnak tartja 

 

Összességében, a 2020/21-es tanévben is tervezzük megtartani az eddigi programokat, vetélkedőket 

a tanulóink számára, ám egy számukra és számunkra is más, online környezetben. Új elemként a 

digitalizációra, a digitális képességek fejlesztésére való oktatást-nevelést tervezzük a tanulókkal 

elsajáttíttatni. Valamint a tanulásmódszertant is szeretnénk fejleszteni, mivel a tanulók felelőssége a 

tanulás folyamatában egyre hangsúlyosabban jelenik meg. A mai napig nagy hangsúlyt kívánunk 

fektetni a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem kapcsolatára és azok fontosságára. Iskolánk Öko-

iskolaként működik, ehhez is szeretnénk a fogyasztóvédelmet kapcsolni.  

 

További szakmai programokat tervezünk, mint: (amennyiben a járványhelyzet engedi a tanév 

folyamán) 

 

- Üzemlátogatások és szálloda látogatások megszervezése folyamatban, 

- Turisztikai vonzerő leltár készítése projektmunka keretében. 

 

 

 



      Munkaterv – 2020/2021. tanév 

28 
 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 

Egész évben kiemelt feladat a tehetséges diákok mentorálása, ezért a szakmai versenyeken idén is 

szeretnénk minél több tanulót indítani (Centrum által meghirdetett versenyek, MAKER verseny, 

fogyasztóvédelmi versenyek, SZÉTV, OSZTV, CBA-verseny stb.). 

Munkaközösségünk az egységes követelményrendszer és egységes értékelés keretében a 

következőket rögzítette: félévi/év végi osztályozás: 1,7–1,99 között egyéni döntés alapján adható 

elégséges osztályzat, ami „figyelmeztető elégségesként” kerül a naplóba. 

Az írásbeli értékelésre vonatkozóan a következőt rögzítettük: 0-40 %=elégtelen, az OKJ 

vonatkozásában ez a minimum követelmény 50%. A további osztályzatoknál az oktatók döntése 

alapján történik a kerekítés felfelé vagy lefelé. 

 

 

Módszertani megújulásunk tekintetében:  

 

- A diákok digitális kompetenciáit kiemelten kezeljük, hiszen okostelefonnal támogatott játékos 

feladatokat (pl. Kahoot), ppt előadásokat, projektmunkákat is kiadunk számukra, ahol a 

kreativításukat is kiélhetik az egyes tárgyakon keresztül. 

- Nem csak a tanulók fejlődése kiemelt, de a oktatók digitális és módszertani kompetenciáinak 

fejlesztése is fontos a számunkra, így több továbbképzést is tervezünk, legyen az a Centrum 

által meghirdetett tanfolyam, vagy külső intézmény által szervezett konferencia. 

 

Egyénileg elvégzendő feladatok, melyek az év elején, illetve az év során folyamatosan várnak ránk: 

- a tanmenetek folyamatos felülvizsgálata 

- motivációs módszerek, portfólió készítése 

- felzárkóztatás tervbevétele (korrepetálás) 

- projektfeladatok elvégzése, 

- tehetséggondozás: felkészítés érettségire, emeltszintű érettségire, versenyekre, de 

érdeklődés szerinti témában is történhet fejlesztés. 

Munkaközösségünk tagjai közül többen részt vesznek más munkaközösség, vagy munkacsoport 

tevékenységében is.  

 

 

5. Szakmai munkaközösség (Tóth Enikő Ilona mkv.) 

 

Az idei tanévkezdés ismét nagy kihívást jelent munkaközösségünk számára. A koronavírus-járvány 

generálta hatások (először teljesen digitális majd hibrid oktatás nehézségei és következményei), az 

előző években megjelenő nagymértékű lemorzsolódás csökkentésére való törekvés és a szakmai 

érettségikre való felkészítés megterhelik a munkaközösséget. Azonban kollégáim a folyamatos 

konzultációk, megbeszélések és egyeztetések révén megteszik a tőlük telhető legjobbat az eredményes 

munka érdekében. Az iskola profil-eltolódása következtében a hangsúly jelen pillanatban a turizmus-

vendéglátás szakmacsoportra helyeződött, azonban a munkaközösség örömére új turisztikai 

szakemberrel bővültünk, mely a szakoktatók eddigi leterheltségét csökkenti, látásmódunkat viszont 

bővíti.  
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Kerettantervi változások az idei évben nem történtek a 10., 11. és 12. évfolyamokon. Ezeken a 

megszokott rendszer szerint történik a tantárgyak oktatása és a vizsgára való felkészítés. 

 

A szakképzés átalakítása miatt a technikumi 9-es évfolyamon a tanmenetek, tananyagok teljes 

átdolgozása, módosítása zajlik a tanév elején, melynek megvalósítása sok energiáját köti le a szakmai 

oktatóknak. Emellett a turizmus összeomlása a koronavírus következtében megköveteli az oktatóktól 

nemcsak a tanulók, de a szülők irányába történő pozitív és támogató kommunikációt is a jövő 

szempontjából.  

 

Ezért a munkaközösség idei évi legfőbb célja, hogy a negatív környezeti hatások okozta sokkot 

mérsékeljük, a jövőbeni kilátásait a tanulóknak szinten tartsuk, pozitív irányba formáljuk a tananyagok 

megfelelő alakításával, finomításával, motiváló projektekkel és órai feladatokkal minden évfolyamon. 

 

A tanév tervei: sajnos a körülmények miatt az országos rendezvények és vásárok nem fogadnak 

látogatókat, ezért a munkaközösség feladata lesz a tanévben a tematikus napok, már megszokott és 

szeretett programok helyett saját tematikus projektek kidolgozása online és offline egyaránt. 

 

- Szeptember 27-én a Turizmus Világnapján: a turisztika szakos osztályok nagy része külső 

programokon vegyen részt, valamint a Canvas rendszer bevonása projektek elkészítéséhez és 

a teljesítmény értékeléséhez. 

- Fenntarthatósági témahét: fenntartható turizmus témában projektmunkát tervezünk  

- A 2020/21-es tanévben is meghirdetésre kerülnek pénzügyi, gazdasági, marketing, valamint 

turisztikai versenyek online fordulókkal, melyekre a jelentkezést, a részvételt a munkaközösség 

fontosnak tartja 

 

Összegezve: a 2020/21. tanévben is tervezzük megtartani az eddigi programokat, vetélkedőket a 

tanulóink számára, ám egy számukra és számunkra is más, online környezetben. Új elemként a 

digitalizációra, a digitális képességek fejlesztésére való oktatást-nevelést tervezzük a tanulókkal 

elsajátíttatni. Valamint a tanulásmódszertant is szeretnénk fejleszteni, mivel a tanulók felelőssége a 

tanulás folyamatában egyre hangsúlyosabban jelenik meg. A mai napig nagy hangsúlyt kívánunk 

fektetni a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem kapcsolatára és azok fontosságára. Iskolánk Öko-

iskolaként működik, ehhez is szeretnénk a fogyasztóvédelmet kapcsolni.  

 

További szakmai programokat tervezünk, mint: (amennyiben a járványhelyzet engedi a tanév 

folyamán) 

- üzemlátogatások és szálloda látogatások megszervezése folyamatban, 

- turisztikai vonzerő leltár készítése projektmunka keretében. 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

Egész évben kiemelt feladat a tehetséges diákok mentorálása, ezért a szakmai versenyeken idén is 

szeretnénk minél több tanulót indítani (Centrum által meghirdetett versenyek, MAKER verseny, 

fogyasztóvédelmi versenyek, SZÉTV, OSZTV, CBA-verseny stb.). 
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1. sz. MELLÉKLET  

Ütemterv 

BGSZC Széchenyi István Kereskedelmi Technikum 

2020/2021. tanév 

Időpont Esemény Felelős 

augusztus vége  Tankönyvek szállítása, rendezése Bogáti Árpád 

augusztus 25. 9:00  Írásbeli javítóvizsgák Szabó Orsolya igh. 

augusztus 26. 9:00  Szóbeli javítóvizsgák Szabó Orsolya igh. 

augusztus 26. 9:00  Kibővített vezetőségi értekezlet 
Munkaközösség-vezetők, 

vezetőség 

augusztus 25-31. 

Munkaközösségek értekezletei – 

átszervezés, megalakulás, feladatok 

kijelölése (rendszeresen a tanév során) 

Munkaközösség-vezetők, 

vezetőség 

augusztus 31. 8:00 Tanévnyitó értekezlet Jakab Szilvia ig. 

augusztus 31.  

Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet, 

diákok elosztása, éves feladatok 

megbeszélése 

Munkaközösség-vezetők, 

vezetőség 

augusztus 26-31. 
Szertárrendezések, tanmenetek készítése, 

felkészülés az új tanévre 

oktatók, osztályfőnökök, 

vezetőség 

augusztus vége Tantárgyfelosztás véglegesítése 
Munkaközösség-vezetők, 

vezetőség 

augusztus vége 
Az iskola Facebook oldalának folyamatos 

gondozása 
Szabó Orsolya igh. 

augusztus vége Órarend készítése Jakab Szilvia ig. 

augusztus vége E-napló frissítése, feltöltése 

Szabó Dániel 

rendszergazda, Szabó 

Orsolya igh. 
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szeptember 1. 

(kedd) 

Első tanítási nap   

Tanévnyitó ünnepély 8:30 Pfeiffer Tamás igh. 

Of-i órák 2-5. óra (tanulói adatlapok 

kitöltése, adategyeztetés, tanév rendje, 

házirend, munka-, baleset- és tűzvédelmi 

oktatás, ifjúságvédelmi adatlap kitöltése) 

Osztályfőnökök 

Tankönyvek kiosztása 
Bogáti Árpád, Géresi 

Ferenc, Balázs Szabolcs 

szeptember 2. 

(szerda) Órarend szerinti tanítás 
oktatók, osztályfőnökök, 

vezetőség 

szeptember 7-ig Jelentkezés az őszi érettségire Szabó Orsolya igh. 

szeptember 9. 

15:00 

Osztályfőnöki értekezlet – a szülői értekezlet 

előkészítése 
Dávid Lívia mkv. 

szeptember 9. 

16:00 Szülői munkaközösség megbeszélése Jakab Szilvia ig. 

szeptember 9. 

17:00 Szülői értekezlet 9-12. évfolyam Osztályfőnökök 

szeptember 10. Gólyanap (9. évfolyam) Pfeiffer Tamás igh. 

szeptember 14-15. Gólyatábor  Pfeiffer Tamás igh. 

szeptember 14. Tanmenetek átdolgozása, leadása, 

elektronikus formában 

Munkaközösség-vezetők, 

vezetőség 

szeptember 14-ig Iskolai dokumentumok, anyakönyvek 

rendbetétele 
Osztályfőnökök, vezetőség 

szeptember 19-20. 

(szombat-vasárnap) 

10:00-18:00 

Kulturális Örökség Napok Jakab Szilvia ig. 
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szeptember 21. Megemlékezés Széchenyi Istvánról 

(Széchenyi-emlékhely felkeresése) 

Bujkné Pálmay Ildikó,  

Dr. Hudák Krisztina  

szeptember 25. Magyar Diáksport Nap Tóthné Szalay Andrea mkv. 

szeptember 27. A turizmus világnapja  Takácsné Siptár Ágnes 

szeptember 30. 

Felvételi eljárás: tanulmányi területek 

kódjainak meghatározása a Felvételi 

Központnak 

Pfeiffer Tamás igh. 

szeptember  DÖK gyűlés  Dávid Lívia DÖK segítő tanár 

szeptember  Matematika és szövegalkotás mérés 9. évfolyam 

szeptember  Beiskolázási tájékoztatók elkészítése Pfeiffer Tamás igh. 

szeptember Kompetencia alapú bemeneti mérések 
Munkaközösség-vezetők, 

vezetőség 

szeptembertől 

Gyakorlati oktatás szervezése (állandó 

kapcsolattartás a gyakorlati 

munkahelyekkel) 

Macskásyné Harnócz Klára 

gyak. okt. vez. 

szeptembertől Közösségi szolgálat szervezése Osztályfőnökök 

szeptembertől 

Egyéni és csoportos foglalkozások, 

korrepetálások, tehetséggondozás, 

szakkörök szervezése (VEKOP) 

Munkaközösség-vezetők, 

vezetőség 

szeptembertől Kosár- és röplabdaedzések, délutáni 

sportolási lehetőség megszervezése 
Tóthné Szalay Andrea mkv. 

szeptembertől Könyvtárlátogatások, könyvtárhasználat Humán mk. 

szeptembertől 
Múzeum- és színházlátogatás, kulturális 

ajánló 
Humán mk. 
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szeptembertől Szakmai kiállítások, tárlatok látogatása  

Szakmai mk.,  

Macskásyné Harnócz Klára 

gyak.okt.vez.,  

Szabó Orsolya igh. 

szeptembertől Tánctanulás a szalagavató bálra 
Végzős osztályok, 

tánctanárok 

szeptembertől 
Múzeum- és színházlátogatás, kulturális 

ajánló 
Humán mk. 

szeptembertől 
önértékelés minden pedagógus 

részvételével 

önértékelési csoport, 

vezetők, oktatók 

szeptembertől 

Az ÖKOISKOLAi program folytatása - 

Ökotudatosság kialakítása a diákok és a 

oktatók körében  

ötletek, javaslatok 

 

Dávid Lívia DÖK segítő 

tanár,  

osztályfőnökök 

október-november 

Iskolamarketing.  

Az általános iskolák szervezett 

meglátogatása 

Pfeiffer Tamás igh. 

október 1. DÖK NAP (1. tanítás nélküli munkanap) Dávid Lívia DÖK segítő tanár 

október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról  
Installáció: Humán mk., 

11.D, Dr. Varga Andás 

október 19. Őszi érettségi kezdete  

október 19-28. 

Középszintű írásbeli érettségi vizsgák 

Jakab Szilvia ig.,  

Szabó Orsolya igh. 

október 19. 8.00 – Magyar nyelv és irodalom 

október 19. 14:00 – Földrajz 

október 20. 8.00 – Matematika  

október 21. 8:00 – Történelem 

október 22. 8:00 – Angol nyelv 

október 26. 8:00 – Ágazati szakmai 

vizsgatárgyak 
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október 27. 8:00 – Német nyelv 

október 28. 8:00 – Informatika 

október 22. 
Október 23-ra emlékezünk – 

megemlékezés, Sulimozi 

Dr. Varga András mkv., 

projektnap 

október 20. 
Felvételi eljárás: a felvételi eljárás rendjének 

nyilvánosságra hozása a honlapon 
Pfeiffer Tamás igh. 

október 23. Nemzeti ünnep  

október 23 - 

november 1-ig 

Őszi szünet – utolsó tanítási nap: okt. 22 

(csütörtök), első tanítási nap: nov. 2. (hétfő) 
  

október  Röplabda bajnokság Tóthné Szalay Andrea mkv. 

októbertől Fővárosi iskolabörzék Pfeiffer Tamás igh. 

november 2-től 
Előkészítő a 8-os tanulók számára (10 héten 

keresztül) 
Bujkné Pálmay Ildikó 

november 20. után 
Jelentkezés a szakképzési tanulmányi 

versenyekre 
Szabó Orsolya igh. 

november 13-27. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 
Jakab Szilvia ig.,  

Szabó Orsolya igh. 

november Kosárlabda bajnokság Tóthné Szalay Andrea mkv. 

december 4.  Jön a Mikulás!  Pfeiffer Tamás igh. 

december 4. 
Felvételi eljárás: jelentkezés a központi 

írásbeli felvételi vizsgára 
Pfeiffer Tamás igh. 

december 7. 

(hétfő) 
Kirándulás Bécsbe Dávid Lívia DÖK segítő tanár 

december 9. 
Felvételi eljárás: feladatlapigény jelzése az 

OH-nak 
Pfeiffer Tamás igh. 

december 21-től 

január 2-ig 

Téli szünet - utolsó tanítási nap: december 

18. (péntek), első tanítási nap: január 4. 

(hétfő) 

 

december 12. 

(szombat) 

2. tanítás nélküli munkanap (munkanap- 

áthelyezés) 
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december   
Jelentkezés a tavaszi OKJ-s komplex 

vizsgákra 
Szabó Orsolya igh. 

december vagy 

március 
Szalagavató  

11. of-ok,  

Lábodiné Siket Judit mkv., 

Pfeiffer Tamás igh. 

december  Asztalitenisz bajnokság Tóthné Szalay Andrea mkv. 

december Advent  
Installáció: 9.D,  

Tóth Enikó of. 

december Karácsonyi műsor 10.E, Lábodiné Siket Judit 

január 23. Az általános felvételi eljárás kezdete Pfeiffer Tamás igh. 

január 23., 10:00 

(szombat) 

Felvételi eljárás: központi írásbeli felvételi 

vizsgák a 9. évfolyamra 

Jakab Szilvia ig.,  

Pfeiffer Tamás igh. 

január 22. 
A tanítási év első felének vége (osztályzatok 

lezárása) 
oktatók 

január 25-26. 

(hétfő-kedd) 
Síszünet (3. és 4. tanítás nélküli munkanap)  

január 27-28. 
Osztályozó konferenciák (külön beosztás 

szerint) 

Vezetőség, osztályfőnökök, 

oktatók 

január 28., 14:00 

(csütörtök) 

Felvételi eljárás: pótló központi írásbeli 

felvételi vizsgák a 9. évfolyamra 
Pfeiffer Tamás igh. 

január 29-ig Félévi bizonyítványok kiosztása 
Osztályfőnökök, 

osztályfőnök-helyettesek 

januártól  
Országos mérés és értékelés keretében: 

fittségvizsgálat (NETFIT) 

Testnevelők,  

Tóthné Szalay Andrea mkv. 

február 3.  Félévzáró nevelőtestületi értekezlet Jakab Szilvia ig. 

február 3. 16:00 Megbeszélés a Szülői Szervezettel 
Jakab Szilvia ig.,  

Pfeiffer Tamás igh. 

február 3. 17:00 Szülői értekezlet a 9-10-11-12. évfolyamon Osztályfőnökök 
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február 8. 
Felvételi eljárás: tanulók értesítése az 

írásbeli eredményekről 
Pfeiffer Tamás igh. 

február 11. 
Pályaorientációs nap (5. tanítás nélküli 

munkanap)  
Szabó Orsolya igh. 

február 15.  
Jelentkezési határidő a tavaszi érettségire és 

az OKJ-s komplex vizsgákra 
Szabó Orsolya igh. 

február 15.  
Jelentkezési határidő a felsőoktatási 

felvételihez 
Szabó Orsolya igh. 

február 19. 

Felvételi eljárás: az általános iskolák 

továbbítják a jelentkezési lapokat az 

iskoláknak 

Pfeiffer Tamás igh. 

február 23 - 

március 12. 
Felvételi eljárás: Szóbeli meghallgatások Pfeiffer Tamás igh. 

február 25. 
Megemlékezés a kommunista diktatúrák 

áldozatairól 
Humán mk. 

március 1-5. „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 
Macskásyné Harnócz Klára 

gyak.okt.vez. 

március 12. 

(péntek) 
Március 15-re emlékezünk 

Dr. Varga András,  

Dr. Tóth M. Zsombor 

március 15.  Nemzeti ünnep   

március 18. 
Felvételi eljárás: a felvételi jegyzék 

nyilvánosságra hozásának határideje 
Pfeiffer Tamás igh. 

március 22-26. Digitális témahét Sándor Zsolt mkv. 

március 26. 
Felvételi eljárás: a Felvételi Központ 

megküldi a jelentkezők névsorát 
Pfeiffer Tamás igh. 

március 31. 

(szerda) 
3. tanítás nélküli munkanap  

április 1-6-ig 
Tavaszi szünet – első tanítási nap: április 7. 

(szerda) 
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április 9. 
Felvételi eljárás: a jelentkezési lista 

kiegészítése (Felvételi Központ) 
Pfeiffer Tamás igh. 

április 9.  Költészet napja  Dr. Tóth M. Zsombor 

április 14. 
Felvételi eljárás: ideiglenes felvételi rangsor 

megküldése a Felvétel Központnak 
Pfeiffer Tamás igh. 

április 19-23. Fenntarthatósági témahét 
Dávid Lívia mkv,  

osztályfőnökök 

április 23. 

Felvételi eljárás: az egyeztetett felvételi 

jegyzéket a Felvétel Központ megküldi a 

középiskolának 

Pfeiffer Tamás igh. 

április 26.  Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 
Humán mk.,  

Dr. Varga András mkv. 

április 30.  

Felvételi eljárás: a jelentkezők és az 

általános iskolák értesítése a felvételről, ill. 

az elutasításról 

Pfeiffer Tamás igh. 

április 30. (péntek) A végzős évfolyam utolsó tanítási napja.  

május 3. (hétfő) A végzős évfolyam osztályozó konferenciái  
Vezetőség, osztályfőnökök, 

oktatók 

ápr. 30 (péntek) 

11:00 óra 
Ballagás 

9-11.évfolyam,  

Pfeiffer Tamás igh. 

május 3-12. 

Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsgák 

Szabó Orsolya igh.  

május 3.   9:00 – Magyar nyelv és irodalom 

május 4.   9:00 – Matematika 

május 5.   9:00 – Történelem 

május 6.   9:00 – Angol nyelv 

május 7.   9:00 – Német nyelv 

május 11. 14:00 

május 12. 8:00 – Ágazati szakmai 

vizsgatárgyak 
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május 14. 8:00 – Informatika  

május 10. – 

augusztus 31. 
Felvételi eljárás: rendkívüli felvételi eljárás  

 

Pfeiffer Tamás igh. 

 

május 21. 

Felvételi eljárás: döntés a rendkívüli felvételi 

eljárás keretében beérkezett felvételi 

kérelmekről 

Jakab Szilvia ig. 

május 28. (péntek) Öregdiák-találkozó Szabó Orsolya igh. 

május 26.  
Országos Kompetenciamérés a 10. 

évfolyamon  
Sándor Zsolt mkv. 

június 4.  Nemzeti Összetartozás Napja Humán mk. 

június 14-15. 7. és 8. tanítás nélküli munkanap  

június 14. Osztályozó konferenciák 
Vezetőség, osztályfőnökök, 

oktatók 

június 18. (péntek) Évzáró ünnepség, bizonyítványosztás Pfeiffer Tamás igh. 

június 14-25. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Szabó Orsolya igh. 

június 22-24. Felvételi eljárás: beiratkozás (új 9. évfolyam) Pfeiffer Tamás igh. 

június eleje Vakáció – dekoráció  Tóth Enikő, 9.D 

június 24. Tanévzáró értekezlet Jakab Szilvia ig. 

május-június 
Szakmai vizsgaidőszak - szóbeli és gyakorlati 

vizsgatevékenységek 
Szabó Orsolya igh. 

június  

Országos mérés és értékelés keretében: 

fittségvizsgálat (NETFIT) feltöltésének 

határideje 

Testnevelők,  

Tóthné Szalay Andrea mkv. 

   

Budapest, 2020. augusztus 31.  

 

 


