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1. Bázisintézményi célok
Intézményünk tanulói sajátos nevelési igényűek, tanulásban akadályozott fiatalok. Számukra
az általuk választott szakképesítés elsajátítása és az OKJ- szakmai vizsga letétele a cél.
Iskolánk ehhez nyújt támogatást, kis létszámú osztályok, szakmai csoportok szervezésével,
meghosszabbított szakmai képzéssel, rehabilitációs foglalkozásokkal. Szakképző iskolaként
szeretnénk pedagógus kollégák között szakiskolai tevékenységünket megismertetni, és a jó
tapasztalatokat megosztani. Iskolánkat a GYMSZC Szabóky Adolf Szakiskolát minél többen
megismerjék, és a sajátos nevelési igényű tanulók és szüleik körében népszerűsítsék. Szoros
kapcsolatunk legyen azokkal az általános iskolákkal, amelyekben SNI-s gyermekek tanulnak,
megismerjék iskolánk szakmai programját és szabadidős tevékenységeit. Ezáltal bátran
ajánlják iskolánkat továbbtanulásra.
2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek
Személyi feltételek:
-

3 fő gyógypedagógus
4 fő szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
9 fő szakmai tanár, gyakorlati oktató

Tárgyi feltételek:
-

Iskolánk aulája
3 db digitális táblával felszerelt tanterem
7 db tanműhely
kézműves műhely

3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek

Rehabilitációs módszerek
Iskolánk alapfeladata szerint, csak sajátos nevelési tanulókat vehetünk fel. A sajátos nevelési
igényű tanulók fejlesztésének szempontja, komplex jelleggel minden pedagógiai
tevékenységünket át kell, hogy hasson, de integráló szerepet a pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozásokat szervező gyógypedagógusnak kell betöltenie. Feladata a
tanulók, a tanulási nehézségeinek felmérése a szakvélemények és a szaktanárok véleménye
alapján. A tantárgyi követelmények teljesítését segítő foglalkozások megszervezése a feladat,
különösen szövegértés, a gondolkodás, a matematikai képességek fejlesztése és a tanulás
tanítása előtérbe helyezésével.
Tanulásmódszertan tantárgy bevezetése, mint innovációs tevékenység
A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe
vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható
tudástartalom megszerzésére, a tengernyi információhalmazban történő eligazodásra, a
lényeg, a fontos, a szükséges ismeretanyag kiválasztására, a folyamatos, élethosszig tartó
tanulás alapjainak megismertetésére, az új helyzetekhez, elvárásokhoz történő igazodásra, az
információforrások megismerésére, kezelésére, használatára. A tanulásmódszertan ezen felül
ösztönzi a tanulókat arra is, hogy a tanulással kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek,
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azokra megoldást keressenek, illetve megfelelően és célszerűen alakítsák ki tanulásuk
szokásrendszerét.
SNI-s tanulók a szakképzésben
A szakképzés európai hetét az Európai Bizottság hirdette meg abból a célból, hogy az Európaszerte megrendezésre kerülő helyi, regionális és nemzeti rendezvények révén vonzóbbá tegye
a színvonalas szakoktatást és szakképzést. Ennek a programsorozatnak részeként
hagyományteremtő szándékkal létrehoztuk a „SZABÓKY NAPOK”-at. Figyelembe vettük a
programsorozat mottóját: Találj rá a benned rejlő tehetségre!
- Nyílt Napot szervezünk az iskolánkban az SNI-s és az őket tanító pedagógusok részére
- Tanműhelyeink bemutatkozása, műhelymunka megtekintése, kiállítás szervezése
- Adventi kézműves műhely SNI-s tanulóknak
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4. A vállalt bázisintézményi feladatok
Időpont

Feladat
a téma
megjelölésével

Őszi
Pedagógiai
Napok

Rehabilitációs
foglalkozások a
szakképzés
szolgálatában.

2017.
okt. 12.

Az
intézmény
jógyakorlatának
bemutatása

Felelős

Intézményi
munkatársak

Katzer Katzer
Kálmán Kálmán

Baráth
Andrea

Katzer
Kálmán

Sulics Edit

Munkaforma

Szükséges
eszközök,
anyagok

Helyszín,
max.
létszám

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

előadás
SNI-s tanulók a
szakképzésben SNI
típusok
8.00 óra
Halmozottan sérült
tanulók rehabilitációs foglalkozásának
bemutatása, és
konzultáció
8.45 óra
Szakképzős tanulók
rehabilitációs
foglalkozásának
bemutatása, és
konzultáció
8.45 óra
Előkészítő évfolyamos, tanulásban
akadályozott tanulók
rehabilitációs
foglalkozásának
bemutatása, és
konzultáció
8.45 óra

projektor
notebook

Tanterem:
15 fő

Programot
megküldjük a
POK-nak a
rendezvény előtt 3
héttel e-mailben;

jelenléti ív,
elégedettségmérő lapok
értékelőlapok

notebook,
fejlesztő
feladatlapok
játékok

1tanterem
5 fő

Szakképző
iskolák,
általános
iskolák SNI-s
tanulókkal
foglalkozó
pedagógusai,
gyógypedagógusai

POK e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé

óravázlatok
prezentáció
fotók

Győr-Mosonnotebook,
2 tanterem Sopron
Megye
fejlesztő
5 fő
területéről.
feladatlapok
játékok

notebook,
3 tanterem
fejlesztő
5 fő
feladatlapok
játékok
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Intézmény: a
programot
közzétesszük a
Győri Műszaki
SzC Szabóky
Adolf
Szakiskolájának
honlapján.
http://www.szaboky.
sulinet.hu/

Keletkező
dokumentumok

Időpont

Feladat
a téma
megjelölésével

Felelős

Intézményi
munkatársak

Munkaforma

Szükséges
eszközök,
anyagok

Helyszín,
max.
létszám

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

Keletkező
dokumentumok

Tavaszi
Pedagógiai
Napok

Tanulásmódszertan
tantárgy
bevezetése,
mint
innovációs
tevékenység

Baráth
Andrea

Sulics Edit

Előadás
8.00 óra

Digitális
tábla

308 terem
8 fő

Bemutató tanóra és
konzultáció
8.45óra

Digitális
tábla
szemléltető
eszközök
feladatlapok

308 terem
8 fő

Szakképző
iskolák,
általános
iskolák SNI-s
tanulókkal
foglalkozó
pedagógusai,
gyógypedagógusai

Programot
megküldjük a
POK-nak a
rendezvény előtt 3
héttel e-mailben;

jelenléti ív,
elégedettségmérő lapok
értékelőlapok

POK e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé

óravázlatok
prezentáció
fotók

Győr-MosonSopron
Megye
területéről.

Intézmény: a
programot
közzétesszük a
Győri Műszaki
SzC Szabóky
Adolf
Szakiskolájának
honlapján.

2018.
márc.ápr.

http://www.szaboky.
sulinet.hu/

5

Időpont

Európai
Szakkép
zési Hét
Szabóky
Napok
2017.
nov. 21.

Feladat
a téma
megjelölésével

Szakmai
nap
Asztalosipari
szerelő
szakképesítésben
szakmai
elméleti
bemutató
tanóra
Tisztítástechnológiai
szakmunkás
szakképesítésben
szakmai
elméleti
bemutató
tanóra

Felelős

Intézményi
munkatársak

Zsenák- Csordós
né Rigó Diána
Katalin

Takács
Brigitta

Szükséges
eszközök,
anyagok

Munkaforma

Bemutató tanóra és
azt követően
konzultáció
8.45 óra

Bemutató tanóra és
azt követően
konzultáció
9.40 óra

Digitális
tábla
Szemléltető
eszközök

Digitális
tábla
Szemléltető
eszközök

Helyszín,
max.
létszám

306 tanterem: 6 fő

308 tanterem: 6 fő

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

Szakképző
iskolák
szakmai
elméleti
tantárgyat
oktató
tanárai,
általános
iskola
pedagógusai
akik, SNI-s
tanulókkal is
foglalkoznak.

Programot
megküldjük a
POK-nak a
rendezvény előtt 3
héttel e-mailben;

jelenléti ív,
elégedettségmérő lapok
értékelőlapok

POK e-mailben
továbbítja a
célcsoport felé

óravázlatok
fotók

Győr-MosonSopron
Megye
területéről.

Intézmény: a
programot
közzétesszük a
Győri Műszaki
SzC Szabóky
Adolf
Szakiskolájának
honlapján.
http://www.szaboky.
sulinet.hu/
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Keletkező
dokumentumok

Konyhai
kisegítő
szakképesítésekben
szakmai
elméleti
bemutató
tanóra
Szakmai
nap
Tanműhelyeink
bemutatkozása

Adventi
kézműves
műhely

Takácsné
Kiss
Zsuzsan
-na

Takácsné
Kiss
Zsuzsan
-na

Kaltenecker Bemutató tanóra és
-né Kozák
azt követően
Erika
konzultáció
10.40 óra

Digitális
tábla
Szemléltető
eszközök

223. tanterem: 6 fő

Dömötörné
Resperger
Bernadett;
Elekes
Alexandra;
Takácsné
Kiss
Zsuzsanna;
Kovács
László;
Mészáros
Péter;
Szántó
Barnabás
Németh T.
Petra

Kiállítás iskolánk
aulájában
tanműhelyeinkben
készült alkotásokból.

Tanműhelyeink által
készített
munkadarabok

Aula

Gábor
János
Kustán
Melinda

Műhelymunka

Tanműhelyek
gyakorlati
munkájába
betekintés
8.00-11.30-ig

8.00-11.30-ig

Adventi
ajándék
készítéséhez
szükséges
anyagok,
eszközök
7

Szakképző
iskolák,
Virágkötő általános
Szőnyegiskolák
szövő
pedagógusai
Lakástextil akik, SNI-s
-készítő
tanulókkal is
Kárpitos
foglalkoznak.
Asztalosipari
SNI tanulók
szerelő
Festő
Győr-MosontanműheSopron
lyek
Megye
Tankonyterületéről
ha
50 fő
Kézműves SNI tanulók
műhely
20 fő

