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1. Esélyegyenlőség
Az esélyegyenlőség érvényesítése, valamennyi hátrányos helyzetű csoport részére, a
szakképzésben is kiemelt feladat. Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés
biztosításán túl olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek
csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket.
Az egyenlő bánásmód követelményének és a szegregációmentességnek, mint esélyegyenlőségi
alapfeltételnek mind a településen működő azonos típusú intézmények, mind azok tagiskolái,
feladat-ellátási helyei között, mind az intézményeken belül, az azonos évfolyamok
tanulócsoportjai között érvényesülnie kell.
A fenntartó esélyegyenlőségi politikája
A fenntartó elkötelezett az oktatási, képzési esélyegyenlőségek felszámolásában, biztosítja az
oktatási,

képzési

szolgáltatásokhoz

való

egyenlő

hozzáférést.

Ehhez

megfelelő

intézményhálózatot működtet.
A fenntartó által kijelölt, intézményünkre vonatkozó elvárások
• Az igazgató támogassa az oktatóknak az egyéni bánásmód, differenciált oktatás, fejlesztés
érdekében szükséges módszertani továbbképzését (pl. kooperatív technikák, projektpedagógia).
• A szakképzési intézményeiben tilos a hátrányos megkülönböztetés (bármiféle okból), továbbá
minden olyan különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy
következménye az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. A feladat-ellátás
módjára vonatkozó döntéseink, intézkedéseink meghozatalakor a gyermek, a tanuló
mindenekfelett álló érdekét vesszük figyelembe.
• Az oktatást nemcsak az egyéni szellemi gyarapodás, érvényesülés elősegítőjének, hanem a
társadalmi kohéziót erősítő, a társadalmi kirekesztés és foglalkoztatottság problémáinak
megoldását is segítő eszköznek tekintsék.
• Az élethosszig tartó tanulás fontos eszköze annak, hogy az emberek irányítsák saját jövőjüket
mind szakmai előmenetelük, mind személyes és családi életük szintjén. Éppen ezért szakmai
szempontból támogatni kell a kompetenciaalapú nevelést és oktatást.
• Intézményünk, különös figyelmet szenteljen a tanulási nehézségekkel küzdő fiataloknak,
továbbá az integrált nevelésnek, oktatásnak.
• Ösztönözzük az információtechnológiák alkalmazását a tanítás, a tanulás, az
intézményirányítás, az ügyvitel, a döntés-előkészítés és a kommunikáció terén.

1.1 Az iskola feladatai
1. Oktatói továbbképzés
2. Az esélyegyenlőtlenségre utaló jelekkel rendelkező gyerekek kiszűrése
3. Tanórákon kiemelt figyelem
4. Sportolók segítése
5. Fejlesztések szakos oktató, illetve a szakszolgálat munkatársa segítségével.
6. Szabadidős tevékenységek: táborok, fakultatív programok
7. Támogatások: étkezési, pályázatok, alapítványi
8. Partnerekkel történő együttműködés
A helyzetelemzésünkből kitűnik, hogy a tanulóink közel 10 % hátrányos helyzetű.
Ebből az adatból mindenképpen arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az esélyegyenlőségi
intézkedésekre igenis szükség van, és kiemelt feladatnak kell tekintenünk a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentését itt az intézmény falain belül is, az alábbiak szerint:

Feladataink
Minden releváns intézményi dokumentumban érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és
esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a centrumi és intézményi esélyegyenlőségi
program célkitűzései. Kiemelten:
1.2 Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése
• törvényi támogatások biztosítása
• egyéni foglalkozásokon való részvétel biztosítása
• anyagi támogatáshoz juttatás segítése (önkormányzati, alapítványi, pályázati, egyéb)
• mentori támogatás
1.3 SNI-s és BTMN-es tanulók segítése
• rendszeres szűrővizsgálatok
• fejlesztések, foglalkozások iskolában, nevelési tanácsadóban
• egyéni foglalkozások
• a tanulmányi előmenetel nyomon követése
1.4 Veszélyeztetett tanulók segítése
• a veszélyeztetettségi kör pontos feltérképezése
• a veszélyeztetett tanulók fokozott figyelemmel kísérése

• támogatások, lehetőségek szerinti biztosítása: pszichológiai, anyagi (alapítványi,
önkormányzati)

2. A fejlesztés eszközei és eljárásai
2.1 Egységesség és differenciálás
A tartalmi szabályozás biztosítja, hogy az iskolák, az oktatók, a tanulók sokféle, differenciált
tevékenysége a teljesítmény növelésére sarkalló, az életesélyek tanulással történő növelését
szolgáló egységes, közös alapra épüljön. Olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek
középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása,
kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll,
figyelembe véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos
egyéb fóruma is.
A differenciált tanítás-tanulás megvalósulása különösen a következő szempontok alapján
történik:
•

olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, kialakítását, fejlesztését;

•

a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne;

•

a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek feltárását;

•

az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban alkalmazni kell az
együttműködő (kooperatív) tanulástechnikáit és formáit;

•

váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás;

•

a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz
illeszkedő tanulásszervezési technikákat;

•

sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot
igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók a beilleszkedési, tanulási és magatartási
zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;

•

támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;

•

különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.

2.2 Az eredményes tanulás segítésének elvei
•

folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása;

•

az eredményes szocializáció akadályainak felismerése és kezelése pedagógiai
eszközökkel;

•

a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése;

•

a tanulást érintő lemaradás megakadályozásának érdekében a tanuló személyiségének,
szociokulturális hátterének megismerése, a tanulás eredményességét növelő pedagógiai
módszerek alkalmazása;

•

a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül is;

•

motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok
segítségével;

•

egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások
alkalmazása;

•

a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
elfogadása,

beilleszkedésük

feltételeinek

kölcsönös

alkalmazkodáson

alapuló

megteremtése, a képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban
meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése.
2.3 Képességkibontakoztató felkészítés
A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és a
közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő
lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához,
tanulási, továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. A képességkibontakoztató felkészítés
megszervezhető integrált keretek között is, ha a közösség- és a személyiségfejlesztés
halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében
valósul meg, kiegészülve a társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, és a bármely oknál
fogva

hátrányos

helyzetben

lévők

társadalmi

beilleszkedését

elfogadó

és

segítő

magatartásformák és készségek kialakításával, az ezek alapjául szolgálóképességek
kibontakoztatásával.

3. Képességkibontakoztató felkészítés
Intézményünk a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára differenciált
fejlesztést szervez (heti egy foglalkozást). A tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő
hátrányának ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató felkészítést vagy integrációs
felkészítést szervez, amelynek keretei között:
•

a tanuló egyéni képességének,

•

tehetségének kibontakoztatása,

•

fejlődésének elősegítése,

•

a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.

A képességkibontakoztató felkészítés keretében – a tanuló egyedi helyzetéhez igazodva –
a szakképző intézmény biztosítja:
•

a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,

•

a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot,

•

a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet.

A képességkibontakoztató felkészítés keretében az oktató feladata:
•

az egyéni fejlesztési terv készítése és az ennek alapján történő kompetenciafejlesztés,

•

az önálló tanulást segítő fejlesztés,

•

az együttműködésen alapuló módszertani elemek alkalmazása foglalkozásokon,

•

az értékelés, értékelő esetmegbeszéléseken történő részvétel,

•

mentori, tutori tevékenységek ellátása,

•

a kiskorú tanuló törvényes képviselőjével történő rendszeres kapcsolattartás.

A képességkibontakoztató felkészítésben az a tanuló vesz részt:
•

aki hátrányos helyzetűnek minősül.

•

Az igazgató a képességkibontakoztató felkészítésbe felveheti azt a tanulót is, aki nem
hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül.

•

A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók szakmai oktatása a többi
tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik.

•

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képességkibontakoztató felkészítésben részt
vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a
tanulókkal, akik nem vesznek részt a képességkibontakoztató felkészítésben.

•

A képességkibontakoztató felkészítés és az integrációs felkészítés megszervezése nem
járhat együtt a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével.

•

A hátrányos helyzetű tanulók számának megállapításánál a hátrányos helyzetű sajátos
nevelési igényű tanulót, illetve képzésben részt vevő fogyatékkal élő személyt csak akkor
kell figyelembe venni, ha szakmai oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban,
csoportban történik.

•

A képességkibontakoztató felkészítésben részt vevő tanuló haladását, fejlődését, továbbá az
ezeket hátráltató okokat az osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben részt vevő oktatók
legalább háromhavonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanulót, kiskorú tanuló
esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét, indokolt esetben a család- és gyermekjóléti
szolgálat, a gyámhatóság és a nevelési tanácsadó képviselőjét.

•

A képességkibontakoztató felkészítést a szakképző intézmény a jogszabályban erre kijelölt
szervezettel kötött együttműködési megállapodás alapján, az ilyen szervezet szakmai
támogatásával

szervezi

meg. A képességkibontakoztató felkészítést

valamennyi

évfolyamon, osztályban meg kell szervezni, ha az adott osztályban van hátrányos helyzetű
tanuló. Ha valamelyik osztályban nincs hátrányos helyzetű tanuló, az osztályban a
képességkibontakoztató felkészítést nem lehet megszervezni.1

1

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 118.§-ának (1 – 3.)

Melléklet: Egyéni fejlesztési terv
A fejlesztésbe bevont tanuló neve:
A tanuló évfolyama/osztálya:
Készült: 2020. ….
Fejlesztési ciklus: 2020. szeptember 01. – 2020. november 30.
Készítette:
Tantárgy:
I. Kiinduló állapot a bemeneti mérés (dolgozatok) és megfigyelési
tapasztalatok alapján:
a)
b)
c)
d)
e)
f) Szakszolgálat javaslata, képességvizsgálat eredménye (ha van):

II. A fejlesztés területe: (tevékenységi terület, képesség stb.)
III. Az egyéni fejlesztés formái és gyakorisága: (pl. órai differenciálás, tanítási
órán kívüli korrepetálás, szakkör, egyéni foglalkozás – több is megjelölhető;
minden órán, hetente egy órában stb.)
IV. Az egyéni fejlesztéshez használt eszközök: (pl. a csoportétól eltérő
forrásanyag, példatár, saját készítésű feladatlapok, IKT-eszközök, más
segédeszközök)
V. A fejlesztés során elért eredmény mérésének, értékelésének eszközei: (pl.
a csoporttal azonos módon, írásbeli feladat elkészítéséhez több idő/több feladat

biztosításával,

egyéni

beszámoltatással,

otthoni

feladattal,

házidolgozat

értékelésével, IKT-eszköz segítségével)
VI. Konzultáció: osztályfőnökkel (milyen időközönként?), többi oktatójával
(milyen időközönként?), kollégiumi nevelőtanárával(?) szülővel(?)
VII. Várható eredmények:
VIII. A fejlesztési terv megvalósítási folyamata
Fejlesztendő
terület Célok, ahová Konkrét
(kompetenciák/képesség szeretném
feladatok,
stb.)
eljuttatni
tevékenységek
a célok elérése
érdekében

Alkalmazni
kívánt
pedagógiai
módszerek

Határidő

IX. Visszacsatolás a fejlesztési ciklus végén
A ciklusok végére a tervet ki kell egészíteni a következőkkel:
- Az egyéni fejlesztés eredménye vagy kudarca: (osztályzat javulása, képességbeli fejlődés, ill.
az esetleges kudarc okainak elemzése)
- További kiemelt feladatok:

