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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:
-

4 fő gyógypedagógus
2 fő szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár
8 fő szakmai tanár, gyakorlati oktató

Tárgyi feltételek:
-

Iskolánk aulája
4 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.
Munkapiac tantárgy tanítása, mint innovációs tevékenység
A Munkapiac tantárgy célja, hogy a diákok betekintést nyerjenek a munka világába, hogy elsősorban
munkavállalóként, de részben munkaadóként is megismerjék a munkaerőpiacra való kilépés
alapszabályait. Legyenek tisztában a munkavállalói, a munkaadói szerepekkel, a szerepből adódó
felelősséggel és kötelezettségekkel. Ismerjék a munkajog alapjait, hogy tudjanak tárgyalni
munkaadóikkal, hogy reális feltételek mellett kössenek velük munkaszerződést. Legyenek képesek
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önmagukat, mint értékes munkaerőt írásban, illetve szóban bemutatni. Ismerjék a munkaviszonnyal
összefüggő alapvető adózási, társadalombiztosítási kötelezettségeket. Legyenek képesek tájékozódni a
munka világában, a munkavégzés feltételeiről, szabályairól, állásokról.

Pályaorientáció a szakiskolában
A Pályaorientáció kiemelten fontos területe a szakiskolai munkának, amely összekapcsolja a
különböző tárgyak közös elemeit, elősegíti a pályaválasztás folyamatát, és hozzájárul a
tanulók eredményes szocializációjához. Pályaorientáció célja, hogy a tanulók saját
életpályájuk megalapozásához ismereteket kapjanak mind önmagukról, mind munkaerő-piaci
környezetükről, és kellően megalapozzák a pályaválasztási döntésüket. A tanulók határozzák
meg saját helyzetüket és céljaikat, alakuljon ki bennük a szakmai szocializáció, a
szakmatanulás igénye, fogadják el a távlatos életpálya-építés szükségességét. A tantárgy
járuljon hozzá a tanulók egyénre szabott életvezetési stratégiájának kialakításához, különös
tekintettel a munkához való viszonyra. Sajátítsanak el hatékony és eredményes tanulási
módszereket, tárják fel érdeklődésüket, hajlamaikat, készségeiket. Személyes tapasztalataik
alapján alakítsanak ki pozitív viszonyt a munka világához.
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.
- Szakmai elmélet bemutató tanórák
- Tanműhelyeink folyó szakmai munka megtekintése
- Adventi kézműves műhely SNI-s tanulóknak

3

4. A vállalt bázisintézményi feladatok
Időpont

Őszi
Pedagógiai
Napok
2018.
okt. 18.

Feladat
a téma
megjelölésével

Rehabilitációs
foglalkozások a
szakképzés
szolgálatában
Az intézmény
jógyakorlatának
bemutatása

Felelős

Intézményi
munkatársak

Katzer Katzer
Kálmán Kálmán
előadás

Munkaforma

SNI-s tanulók a
szakképzésben
8.00 óra

Németh T.
Petra

Szükséges
eszközök,
anyagok

Helyszín,
max.
létszám

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

projektor
notebook

Tanterem:
20 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.

Szakképzős
notebook,
(konyhai
fejlesztő
kisegítő) tanulók feladatlapok
játékok
rehabilitációs
foglalkozásának
bemutatása, és
konzultáció
8.45 óra
Kóbor Alida Szakképzős
notebook,
(hegesztő)
fejlesztő
tanulók
feladatlapok
játékok
rehabilitációs
foglalkozásának
bemutatása, és
konzultáció
9.40 óra
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tanterem
10 fő

tanterem
10 fő

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

Keletkező
dokumentumok

Időpont

Feladat
a téma
megjelölésével

Felelős

Európai
Szakkép
zési Hét
Szabóky
Napok

Szakmai nap

Csordós
Diána

2018.
nov. 6.

Intézményi
munkatársak

Kustán
Melinda

Pályaorientáció
a
szakiskolában

Munkaforma

Szükséges
eszközök,
anyagok

Bemutató tanóra
és azt követően
konzultáció
8.45 óra

Digitális
tábla
Szemléltető
eszközök

Helyszín,
max.
létszám

tanterem
10 fő

bemutató
tanóra
Konyhai
kisegítő
szakképesítés

Zsenákné
Rigó
Katalin

Bemutató tanóra
és azt követően
konzultáció
9.40 óra

Digitális
tábla
Szemléltető
eszközök

szakmai
elmélet
bemutató
tanóra

tanterem
10 fő

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

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
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

Időpont

Európai
Szakkép
zési Hét
Szabóky
Napok
2018.
nov. 6.

Feladat
a téma
megjelölésével

Szakmai
nap

Nyílt Nap
tanműhelyeinkben

Felelős

Intézményi
munkatársak

Takácsné
Kiss
Zsuzsanna

Gábor
János
Elekes
Alexandra;
Takácsné
Kiss
Zsuzsanna;
Kovács
László;
Létai
Mihály;
Kaltenecker
-né
Kozák Erika
Mészáros
Antal

Munkaforma

Szakképzési
Kiállítás

Tanműhelyek
gyakorlati
munkájába
betekintés

Szükséges
eszközök,
anyagok

Kiállítás
iskolánk
aulájában
szakképzős
tanulóink
alkotásokból.

8.00-11.30-ig

Helyszín,
max.
létszám

Aula

Célcsoport

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

Tájékoztatás,
kommunikálás

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

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

Időpont

Feladat
a téma
megjelölésével

Európai
Szakkép
zési Hét
Szabóky
Napok

Kézműves
műhely

Felelős

Intézményi
munkatársak

Takácsné
Kóbor
Kiss
Alida;
Zsuzsanna Sáringer
Tiborné

Munkaforma

Műhelymunka
8.00-11.30-ig

Szükséges
eszközök,
anyagok

Helyszín,
max.
létszám

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

Ajándék
készítéséhez
szükséges
anyagok,
eszközök

Kézműves
műhely

SNI tanulók

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

2018.
nov. 6.

20 fő

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

Időpont

Tavaszi
Pedagógiai
Napok

Feladat
a téma
megjelölésével

Felelős

Intézményi
munkatársak

Munkaforma

Szükséges
eszközök,
anyagok

Helyszín,
max.
létszám

Célcsoport

Tájékoztatás,
kommunikálás

Munkapiac
tantárgy
bevezetése,
mint
innovációs
tevékenység

Orsós
Csilla

Orsós
Csilla

Bemutató
tanóra és
konzultáció
8.45óra

szemléltető
eszközök
feladatlapok

terem
10 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
fotók

Győr-MosonSopron
Megye
területéről.

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

2018.

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

