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Bevezetés
A kiskunfélegyházi PETŐFI SÁNDOR GÉPÉSZETI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM
TÁMOP-2.2.5.A-12/1-0051
jelű
szakképző
intézmények
felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére
című projektje a 2012-2013-as tanévben zajlott.
A projekt célja az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetése a
2013/2014. tanévi kötelező alkalmazás előtt. Az intézmény célja a törvény
hatályba lépéséből adódó új feladatok magas színvonalú teljesítése, a
fejlesztések elindítása, a korszerű képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a
megújult képzési tartalmak hatékony disszeminációja.
Az intézmény a törvény kötelező előírása előtt egy évvel vállalta az új típusú
képzés bevezetését, alkalmazva az előírás szerinti, a szakképesítésre vonatkozó
szakmai és vizsgakövetelményt, továbbá a szakképzési tantervi ajánlást, illetve
az ajánlás alapján elkészített helyi tanterv és szakmai program megvalósítását.
Az intézményben az új típusú szakképzés bevezetésében érintett pedagógusok
munkacsoportokat alakítottak, és szakmai megvalósítóként a kiírásban
meghatározott feladatokat teljesítették.
A projekt keretében az új típusú szakképzés bevezetésére a gépi forgácsoló
(OKJ 34 521 03) és a szerszámkészítő (OKJ 34 521 10) szakmák vonatkozásában
került sor.

A projektben érintett szakmák bemutatása
Gépi forgácsoló
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 03
Szakmacsoport: Gépészet
Ágazati besorolás: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:3
Elméleti-gyakorlati képzési idő aránya: 30% - 70%
A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból
különféle geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek
alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése
(gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– geometriai méréseket, vizsgálatokat végezni
– tanulmányozni és értelmezni a gépészeti anyagokra vonatkozó
információkat: műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok, műszaki
táblázatok, tűrés- és illesztés táblázatok
– a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszerelni, beállítani a
munkadarab befogó-, megfogó-, menesztő- és rögzítő eszközöket
– kiválasztani és rögzíteni a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a
forgácsolási paramétereket
– alkatrészeket gyártani, alakítani, javítani
– gyalulási, vésési, fúrási munkákat végezni
– alkatrészeket esztergálni
– alkatrészeket marni
– alkatrészeket köszörülni, finomfelületi megmunkálásokat végezni
– egyszerű geometriájú alkatrészeket készíteni CNC vezérlésű megmunkáló
gépeken
– szerszámélezést végezni
– betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
előírásokat
– minőségbiztosítási dokumentálást végezni
– vállalkozási adminisztrációt végezni

Szerszámkészítő
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 10
Szakmacsoport: Gépészet
Ágazati besorolás: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:3
Elméleti-gyakorlati képzési idő aránya: 30% - 70%
A szerszámkészítő munkája során szerszám- és készülékelemeket gyárt le,
azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli,
karbantartja, javítja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni
– méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni
– alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit
előállítani
– szerszám- és készülékelemeket hőkezelni
– hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi
berendezéseit működtetni
– kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni
– a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat
beállítani, beüzemelni
– próbagyártást végezni
– elvégezni a szerszámok, készülékek karbantartását, szükség szerinti
javítását
– munkája során betartani a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi
előírásokat
– elvégezni a munkaterületével kapcsolatos adminisztrációt

A pályázat keretében elvégzett feladatok
bemutatása
Szükségletfelmérés-helyzetfeltárás
A pályázat benyújtása előtt, kötelezően elkészítendő dokumentum részletesen
tartalmazta a következő elemeket:
 a projektben résztvevő személyek bemutatása,
 a tevékenységek időbeni ütemezésének megtervezése,
 a megvalósítandó tevékenységek bemutatása,
 a tananyagtartalmak elsajátíttatásakor alkalmazott módszerek
bemutatása,
 projekt során megvalósítandó szakmai tevékenységek és azok
indokoltságának bemutatása,
 a projekt végén várható/tervezett eredmények bemutatása,
 az intézmény képzési struktúrájának bemutatása,
 a bevont szakképesítések bemutatása,
 a tervezett pedagógus képzések bemutatása.

Nyitórendezvény
A projekt keretében vállaltuk egy nyitórendezvény
megtartását, amelyen megközelítően 200 fő vett
részt. A rendezvény nagy sikert aratott a meghívottak
körében. A résztvevők több előadást is
meghallgathattak. Elsőként Rokolya Csaba szakmai
vezető mutatta be az iskola projektjét, majd a Széchenyi Programiroda
munkatársa tartott színvonalas előadást a
programiroda működéséről, feladatairól, valamint a
TÁMOP-2.3.6.B-12/1, illetve a TÁMOP-2.3.4.A-13/1
pályázati
lehetőségekről.
A
rendezvényen
megjelentek a környék vállalatainak képviselői, a
sajtó munkatársai, az iskola diákjai, valamint a
különböző szervezetek képviselői.

Szakmai szolgáltatások igénybevétele
A projekt során igénybe vettük a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelemi és Ipar
Kamara, illetve a Pad Bt. szakmai segítségét.

Iskolai alapdokumentumok módosítása
Az iskola a projekt keretében sikeresen indította el a 34 521 03 OKJ-számú gépi
forgácsoló, illetve a 34 521 10 OKJ-számú Szerszámkészítő szakmák képzését a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Nonprofit Kft. Gépészeti
kerettantervi ajánlásokat fejlesztő munkacsoport által 2012. évben kiadott
Szakképzési tantervi ajánlás alapján. A tanterv tanítása közben szerzett
tapasztalatok és a szakértői javaslatok alapján elkészült az új szakmai helyi
tanterv a gépi forgácsoló, illetve a szerszámkészítő szakmacsoportban, melyek
alapján az intézmény sikeresen fejezheti be a kísérleti tanterv alapján kezdett
képzését. Az új szakmai programok sikeresen beépítésre kerültek az iskola
szakmai programjába, illetve a pedagógiai programba.

Munkacsoportok működtetése
A 2012-2013-as tanév során 1 közismereti és 2
szakmai munkacsoport működött a projekt
keretein belül, előre kidolgozott munkaterv
alapján. A projektben érintett két szakma, a
gépi forgácsoló, illetve a szerszámkészítő
tekintetében is 1-1 szakmai munkacsoport
működött a tanév során. A munkacsoportokban
10 fő pedagógus vett részt, akik minden hónapban munkacsoportüléseken
osztották meg tapasztalataikat az új
képzéseket,
illetve
a
pedagógustovábbképzéseket
illetően.
A
munkacsoportban résztvevő pedagógusok
vállalták az új képzés bevezetésével járó
többletmunka elvégzését, ezzel is elősegítve
az iskola képzési profiljának frissítését,
fejlesztését.

A szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítás-tanulástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalmazása
A tanév során a munkacsoportokban dolgozó pedagógusok mindegyike tartott
egy bemutató órát, amelyen a projektben nem érintett pedagógusok is
rendszeresen részt vettek, ezzel is elősegítve a korszerű tanítástanulástechnikát támogató módszerek elterjedését az intézményben.

Szakmai dokumentumok elkészítése
A munkacsoportokban résztvevő pedagógusok mindegyike vállalta a szakmai
dokumentumok elkészítését az új központi programnak megfelelően. A munka
eredményeként elkészültek minden tantárgyra vonatkozóan a tanmenetek, a
projekt munkatervek, a fejlesztési koncepciók, a feladatgyűjtemények, illetve a
különböző tanítási segédletek.

Pedagógus-továbbképzések
A munkacsoportokban résztvevő pedagógusok közül összesen 6 fő vett részt
továbbképzésen.
3 fő vett részt sikeresen Szegeden A tanulás tanítása továbbképzésen, amely a
METÓDUS-Tan Bt. szervezésében került megrendezésre 2013. áprilisában. A
képzés akkreditációs száma: 3/165/2008. A továbbképzésen résztvevők többek
közt megismerkedhettek a következő témákkal:
 Motiváció: a tanuláshoz való viszony elemzése, formálása a tanári
gyakorlatban
 A tanulási szokások feltárása /napi ritmus, szokásrendszer, időmérleg/ és
alakítása.
 Figyelemfejlesztés: az észlelés, a figyelem fajtái, terjedelme, fejlesztő
gyakorlatok.
 Korszerű technikák a tanulói képességek szolgálatában.
A képzés zárásaként a résztvevőknek beszámoló dolgozatot kellett készíteniük,
bizonyítva azt, hogy valóban sikeresen elsajátították a hallottakat. A képzésen
mindhárom pedagógus sikeresen vett részt, illetve tanúsítványt kapott a képzés
eredményes teljesítéséről.
A munkacsoportok tagjai közül 3 fő vett részt a Projektpedagógia, epochális
oktatás továbbképzésen, amely a budapesti Soter-Line Oktatási Központ
szervezésében valósult meg 2013 májusában. Akkreditációs szám: OKM3/188/2008. A továbbképzés célja: ismeretek nyújtása és saját élményű
gyakorlatok szervezése annak érdekében, hogy a továbbképzésben résztvevők
szerezzenek pedagógiai gyakorlatukban alkalmazható ismereteket a

projektpedagógia és az epochális oktatás összefüggő rendszerével
kapcsolatosan. A képzésen mindhárom pedagógus sikeresen vett részt.

Pályaválasztási rendezvényeken való részvétel
Két pályaválasztási rendezvényen vettünk részt Kecskeméten (2012. október
11-12.), illetve Kiskunfélegyházán (2012. november 29.). A pályaválasztási
börzék nagyon sikeresek voltak, az érdeklődők száma többszöröse volt a
felvehető diákoknak. A pályaválasztási rendezvények mellett számos általános
iskolában vettünk részt a pályaválasztási szülői értekezleteken, tájékoztatókon,
amelyeken nagy sikert aratott az általunk elkészített kisebb-nagyobb
alkatrészek bemutatása, ajándékozása. A teljesség igénye nélkül a következő
települések általános iskoláit látogattuk meg: Bugac, Solt, Kiskunmajsa,
Csongrád, Lakitelek, Szentes, Szank, stb.

Szakmai kirándulások
A szakmai kirándulások természetesen nagy sikert arattak a diákok körében. A
jó hangulat mellett hasznosan teltek a kirándulások, mivel sok új ismerettel,
élménnyel gazdagodtak tanulóink.
Az első szakmai kirándulás 2013. április 8-án
Makóra vezetett a Continental Contitech
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. gyárába,
ahol személyesen is meggyőződhettek a gyerekek
egy, a világpiacra termelő vállalat működésével. A
tanulók a látogatás során tájékoztatást kaptak a
vállalat felépítéséről, a gyártott alkatrészekről,
illetve az esetleges munkavállalási lehetőségekről.
A második szakmai kirándulás a Szakma Sztár
Fesztiválra vezetett, amelyhez kapcsolódóan
együttműködési megállapodást kötöttünk a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. Az
együttműködés keretein belül a kamara vállalta egy
tájékoztató tartását a fesztiválon a különböző

szakmai versenyek tekintetében, illetve tárlatvezetést biztosított a Szakma
Sztár Fesztivál területén. Az együttműködés keretein belül intézményünk
vállalta a kirándulás megszervezését, az elhangzott ismeretek feldolgozását,
illetve egy szülői értekezlet megszervezését, amelyen a kamara képviselője
tájékoztatót nyújthat a szülőket, illetve diákokat érintő különböző
lehetőségekről (tanulószerződés, elhelyezkedési lehetőségek, stb.).

Eszközök, taneszközök beszerzése
A projekt keretein belül beszerzésre került egy laptop, illetve egy nyomtató,
amely a projektmenedzsment munkáját segítette.
A tanév során beszerzésre kerültek a tananyag elsajátítását támogató eszközök,
melyeknek köszönhetően javult az anyagvizsgáló labor, illetve a mérőterem
felszereltsége. Új, korszerűbb eszközöket szereztünk be, melyek segítségével
könnyebben sajátíthatják el a diákok a tananyagot. A beszerzett eszközök mind
a szerszámkészítő, mind a gépi forgácsoló szakmát tanulók képzését segítik.
Néhány a beszerzett eszközök közül a teljesség igénye nélkül:
 Digitális csapos mérőóra, 0 - 10 / 0,001 mm
 Tárcsás mikrométer, 1/100 25-50
 Digitális hordózható mikroszkóp LED-es illuminátorral
 Digitális dőlés és szögmérő, 0 - 90°/ 0,1°
 Sztereo mikroszkóp, 45°, 20x 40x
 Nóniuszos magasságmérők, magasságjelölők 190 széria
 Belső digitális mikrométer 280-DDL széria digitális 50-75
 2 ponton mérő furatmikrométer 280 széria 50-75
 Mágnestalpas flexibilis szárú mérőóra-állványok
 3 ponton mérő furatmikrométer
 Mikrométerek (0-25mm), (25-50mm), (50-75mm), (75-100mm)

 Precíziós kombinációs szögmérőszett
 Kengyeles mikrométer, 0-25 / 0,01 mm

Tapasztalatok összegzése
A 34 521 03 OKJ-számú gépi forgácsoló, illetve a 34 521 10 OKJ-számú
szerszámkészítő szakma is a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási
Nonprofit Kft. Gépészeti kerettantervi ajánlásokat fejlesztő munkacsoport által
2012. évben kiadott Szakképzési tantervi ajánlás alapján indult el 2012
szeptemberében. Az új képzési program több újítást is bevezetett, amelyek
tapasztalatait összegezzük az alábbiakban.

Anyagismeret, anyagvizsgálat, fémek alakítása
Az előző évek anyagismeret tantárgyának tanításához képest változás, hogy a
korábban egy tantárgyban tanított tananyag egy részét új tantárgy keretébe
helyezte át az új központi program. Újdonságként jelent meg az anyagismeret,
anyagvizsgálat tantárgy összefüggő gyakorlata, ez a korábbi programokban
nem szerepelt. A kerettantervben szereplő tananyagtartalmak elsajátításához
szükséges volt új módszerek alkalmazása, amelyekkel a diákok jobban
motiválhatók voltak. A tantárgy tanítása során ezek az új módszerek
kipróbálásra kerültek, melyek következtében, illetve melyeknek köszönhetően
az anyagismeret, anyagvizsgálat és a fémek alakítása tantárgyból sikeresnek
tekinthető a kerettanterv bevezetése iskolánkban. Az új központi programban
szereplő tananyagelemek és óraszámok megfelelőnek bizonyultak.

Gépészeti alapmérések
A tantárgy tananyagát heti egy alkalommal, 2x45 perces tömbösített tanóra
keretein belül dolgoztuk fel, melyre a tantárgy gyakorlati jellege miatt volt
szükség. A tananyagtartalom nem tért el a korábbi kerettantervekben
megadottaktól. A tantárgy elsődlegesen gyakorlati jellegű, azonban a szükséges
elméleti háttér nélkül a munka csak eredménytelen lehet, így nagyon fontos az
elméleti ismeretek elsajátítása is. Az új kerettanterv érdekessége, hogy a
tantárgyból összefüggő gyakorlatot is kellett tartani, ami korábban nem volt
jellemző.

Magyar nyelv és kommunikáció
Az újonnan bevezetett központi szakiskolai közismereti kerettanterv
bevezetése megkövetelte az új munkaformák alkalmazását, amelyek érdekes
tapasztalatokkal szolgáltak.
A tananyag elsajátítását megkönnyítette a csoportmunka (a csoportok bizonyos
esetekben csupán két tanulóból álltak), ami megkívánta, hogy a diákok
együttműködjenek a közös cél elérése érdekében.
A tananyag feldolgozásban hasznosnak bizonyult a projektmódszer. A diákok a
projektben nagyon együttműködőnek bizonyultak, köszönhetően a csupa
rendhagyó tanórának. A projekttel kapcsolatban még a délutáni
elfoglaltságokat sem bánták a diákok.
A magyar nyelv és kommunikáció tantárgyból a kerettanterv bevezetése sikeres
kezdeményezésnek bizonyult, azonban a felsőbb évfolyamokban hasznosabb
lenne pl. a blogkészítés helyett hétköznapi hivatalos dokumentumokkal
(beadvány, kérvény, meghatalmazás, stb.) foglalkozni kooperatív technikákkal,
lévén ezekkel a dokumentumokkal az iskolából kikerülve előbb-utóbb mindenki
elkerülhetetlen jelleggel találkozik, míg blogot írni hasznos tevékenység, de
nem kötelező diákjaink további életét tekintve.

Matematika
Augusztus vége – rossz hír: a matematika órák száma csökkent, heti kettőről
heti 1 órára. Mit lehet ennyi idő alatt tenni? A hetvennégy órára tervezett
tanmenetet át kellett dolgozni 37 órára, az új kerettanterv alapján, igazán nem
volt könnyű.
Az új kerettanterv nagyon jól kapcsolja össze a tananyagot a kompetenciákkal,
fejlesztési feladatokkal és műveltségi területekkel. A tartalom meghatározása
mellett ötleteket ad tevékenységekre, tanulásszervezésre, módszerekre és a
használandó eszközökre. Nem szerencsés azonban, hogy a mérőműszerek,
mérőeszközök témakört a tanév utolsó harmadára javasolja, mert a gépi

forgácsoló és a szerszámkészítő szakmákban évelejétől méréseket végeznek a
diákok, így az elsajátított ismereteket már ott hasznosíthatnák. Javaslat a
jövőre vonatkozóan, hogy a racionális számok témakörében ki lehet térni a
mérésre, mértékegységekre és azok átváltására, elősegítve további tantárgyak
megértését. További javaslat, hogy mivel mindkét szakmában a szakmai
feladatok megoldásához szükséges a szögfüggvények ismerete már a 9 osztály
második felében, ezért új tananyagként be kell hozni a szögfüggvényeket.
Az új közismereti program sok új elemet is tartalmaz, ami nagyon jó.
Szorgalmazza a matematika és a való világ összekapcsolását, összefüggésének
megláttatását, a tanulói ismeretszerzés módjának gyarapítását, a közös
munkát. A keret tanterv által meghatározott ismeretanyag azonban csak heti 2
órában tanítható meg.

Munkavédelem, elsősegélynyújtás
Az új programban lévő óraszámok megfelelőek a tantervi követelményeknek. A
heti egy óra a munkavédelem oktatáshoz megfelelő abban az esetben,
amennyiben a szakmai vizsgának a követelményeiben is csak a feltüntetett
anyagrészt kérik majd számon.
Az Elsősegélynyújtás tantárgyban kért gyakorlatok is könnyen elsajátíthatók
heti egy órában, az óraszám és a tananyagtartalom is megfelelő.
A szakmai vizsga szempontjából fontos lenne az utolsó évfolyamon is tanítani
az elsősegélynyújtási, illetve munkavédelmi ismereteket, hogy a diákok
könnyebben le tudjanak vizsgázni. A korábbi évek tapasztalatai alapján
elmondható, hogy az első évfolyamon tanultak többsége nagy valószínűséggel
addigra a feledés homályába fog merülni.

Műszaki dokumentációk
A kerettantervben meghatározott tananyag igen átfogó a szakmai ismeretet
tekintve, így fontos, hogy a tananyag átadás során ne csak a frontális
osztálymunka módszerét alkalmazza a pedagógus.

A műszaki dokumentációk tantárgy tananyagának megértése és elsajátítása az
alacsony óraszám mellett igen komoly feladatot ró a tanárra, illetve a diákokra
egyaránt. A heti óraszámot célszerű lenne megnövelni, mivel a tantárgy
alapvető fontosságú a későbbi szakmai ismeretek elsajátításához.

Német nyelv
Az új szakiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló
számára kötelező egy idegen nyelv tanulása, amely intézményük szerint igen
hasznos kezdeményezés. Manapság elengedhetetlen egy idegen nyelv ismerete
még a szakmunkás tanulók számára is, mivel a használható nyelvtudás a tanuló
számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon,
hanem egyben kulcsot is ad a kezébe más országok, más kultúrák, s ez által
önmaga, saját országa és saját kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb
megértéséhez.
A 9. évfolyamon szükséges volt fejleszteni a tanulók négy nyelvi alapkészségét,
elsősorban a beszédértés és a beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros
összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a tanulók stratégiai, szociális és
személyes kompetenciáit.
A projektkészítési folyamat nagyon hasznosnak bizonyult abból a szempontból,
hogy fejlődött a gyerekek kommunikációs képessége, nem csak egymás közt,
hanem a tanuló és a tanár közt is. A csoportmunkák nagyban hozzájárultak az
egymás közti kommunikáció fejlődéséhez és persze ne felejtsük el azt sem,
hogy pozitív hatással volt a tanulók csoporton belüli, illetve más csoportokkal
való együttműködési képességére is.

Szakmai ismeret és anyagvizsgálat
A tananyag feldolgozása előtt az alapvető fizikai, matematikai összefüggéseket
mindenképpen át kell ismételni a diákokkal, mivel azok ismerete feltétlenül
szükséges a tananyag eredményes elsajátításához, ezeket a tananyag elemeket
célszerű lenne a központi programba is beépíteni.

Az ipari anyagok közül legjelentősebb a vas, ezért annak legfontosabb
ötvözőjének hatását készségszinten kell elsajátítani, különösen a vasban lévő
szén jelentőségét kiemelve. Ehhez feltétlenül ismerni kell a vas-szén
állapotábrát, legalább annyira részletesen, hogy az egyes szövetelemek
kialakulásához milyen mértékben kell jelen lenni a szénnek a vasban. Ennek
megértéséhez ebben az életkorban viszonylag sok időre van szükség, ezért a
központi tananyagban meghatározott óraszám kevés.
A központi tantervben lévő óraszámok arra adnak lehetőséget, hogy a
hőkezeléseket csak a legalapvetőbb szinten ismerhessék meg a tanulók, ami
viszont elengedhetetlen a szövetelemek kialakulásának megismeréséhez, az
ehhez a tananyagrészhez tartozó óraszámot célszerű lenne növelni.
A központi programban megadott óraszámok, tananyagtartalmak a fentiek
figyelembe vételével a jövőben is alkalmazhatók.

Társadalomismeret
Az újonnan bevezetett központi szakiskolai kerettantervben szereplő tananyag
eredményes átadása megkövetelte, hogy új munkaformákat alkalmazzunk a
tanítás folyamatában.
A tananyag elsajátítását megkönnyítette a csoportmunka alkalmazása, ami
megkívánta, hogy a diákok együttműködjenek a közös cél elérése érdekében. A
tananyag feldolgozásban hasznosnak bizonyult a projektmódszer, amelyben a
tanulók együttműködőnek bizonyultak, minden bizonnyal ebben nagy szerepe
volt a különböző rendhagyó tanóráknak (filmnézés, beszélgetés, számítógéphasználat, internetes, könyvtáras kutatás, mozgás, plakátkészítés). A tanév
során alkalmaztuk a frontális osztálymunkát is IKT eszközökkel támogatva.
Összességében elmondható, hogy a kooperatív tanulási-tanítási technikák
alkalmazásával sikerült eredményesen bevezetni az új kerettantervet, az abban
szereplő tananyagelemek és óraszámok megfelelőek a szakiskolai osztályok
számára.

Testnevelés
A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és
élményszerű motoros tanulást. Módszereiben döntően a játékos
cselekvéstanulást, az adekvát játékok és versengések alkalmazását helyezi
előtérbe.
A mindennapos testnevelés bevezetése komoly feladatot jelentett az iskola
számára, melyet ügyes szervezéssel sikerült valóban mindennapossá tenni. A
központi kerettanterv tantervi anyaga mellé olyan mozgásanyagot állítottunk
össze, ami úgy kapta meg a tanulók figyelmét, hogy közben nem is vették észre,
hogy a játékos mozgások, játékok megfelelő módon bővítik
mozgáskultúrájukat, fejlesztik fizikai képességeiket, edzik egészségüket,
fejlesztik személyiségüket. A tantervi anyag nem hozott új tartalmakat az
elmúlt évekhez képest, módszereiben is a hagyományokhoz igazodott.
Mindenképpen meg kell említeni, hogy a mindennapos testnevelés
bevezetésével kapcsolatban nemcsak a tárgyi és létesítménybeli hiányosságok
jelentik a problémát, hanem sok esetben az is, hogy a tanulók aktív partnerei
legyenek a tanárnak.
Röviden összefoglalva a program bevezetését a testnevelés tekintetében:
küzdelmes év, félig megvalósult fejlesztési koncepciók, biztató útkezdet.

Összefoglalás
Iskolánk, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző
Iskola és Kollégium nagy feladatot vállalt, amikor úgy döntött, hogy két szakma
tekintetében, egy tanítási évvel korábban bevezeti az új OKJ szerinti
képzéseket.
A tanév során folyamatos munkát jelentett a pályázat okozta feladatok ellátása,
amelynek igyekeztünk maradéktalanul megfelelni. Folyamatosan működtettük
a munkacsoportokat, amelyekben a résztvevő pedagógusok vállalták az új
képzés okozta többletmunkával járó terheket.
A szakiskolákban 2013 szeptemberétől bevezetett kerettantervet megelőző
központi tantervi ajánlások alkalmazása sok új tapasztalattal szolgált a műszaki
tantárgyak tanításával kapcsolatban, amelyeket a későbbiekben a
szakközépiskolai képzésben is hasznosítani tudunk.
Összességében elmondható, hogy a projekt egy éves időszaka sikeres volt és
eredményesen zárult. Diákjaink sok élménnyel gazdagodtak a tanév során
alkalmazott új módszereknek köszönhetően, illetve sok tapasztalatra tettek
szert a pedagógusok, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola magas
színvonalú képzései a jövőben is biztosítottak legyenek.

