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II. Vezetési program 

II.1. Helyzetelemzés, fejlesztési irányok 

A Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma 1958. óta Tokaj és térségének egyik kiemelkedő fontosságú 

oktatási intézménye. Az iskola képzési profilja az elmúlt évtizedek alatt jelentős 

változásokon ment keresztül – alkalmazkodva az éppen aktuális képzési igényekhez és a 

mindenkori oktatási rendszer irányvonalaihoz.  

Az anno még országos beiskolázási rendszerű intézmény fő profilja a kereskedőképzés 

volt, mely során leginkább a szakmunkásképzés dominált. 

A képzési skála átgondolt bővítésével előtérbe kerültek a marketing és vállalkozás 

szakmacsoportok, és ezáltal egyre inkább a szakközépiskolai képzés lett irányadó. 

A jelenlegi képzési rendszer egy összetett, napjaink piacorientált igényeihez és 

szükségleteihez flexibilisen igazodó, mely az évtizedes tapasztalatok, a jelenlegi 

szükségletek és a jövőbeli elvárások alapján érte el mostani formáját. A rendszer a 

rugalmasságának és fejlődésének köszönhetően kész arra, hogy nemcsak szűkebb régiónk, 

hanem Magyarország, illetve az Európai Unió diákpolgárainak is megfelelő alapokat és 

méltó indíttatást adjon. 

A továbblépéshez olyan új programokat kell megfogalmazni, melyek – amellett, hogy 

összhangban vannak a Szerencsi Szakképzési Centrum fejlesztési koncepciójával – a 

mindenkori társadalmi és gazdasági élet változásaira érzékenyen reagálnak. 

A Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetőjeként azt gondolom, hogy egy középfokú 

oktatási intézmény legfőbb feladata, hogy olyan tudás megszerzését tegye lehetővé diákjai 

számára, amely egyrészt felkészíti őket adott felsőoktatási intézményben való 

továbbtanulásra, másrészt alkalmassá teszi őket arra, hogy az általuk választott 

munkahelyen megállják helyüket. 

Ezért tekintem kiemelt területnek a korszerű szakmai ismeretek, az idegen nyelvek, 

illetve a számítástechnika magas szintű oktatását, ezért iskolánk olyan képzési formákat 

biztosít, amelyek kiemelten fókuszálnak az említett területekre. 

Úgy gondolom, a képzések mellett az iskolánk feladata – a minket körülvevő, 

folyamatosan változó környezetünknek köszönhetően -, hogy megtanítsuk diákjainkat a 

folyamatos változás kezelésére, a flexibilis szemléletmód kialakítására. Ezért is tartom 

különösen fontosnak, hogy a pedagógus kollégák folyamatos továbbképzésével, az 
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intézmény oktatási struktúrájának fejlesztésével és az oktatástechnikai eszköztár 

korszerűsítésével is ezt a feladatot segítsük. 

II.1.1. Képzési struktúra 

A Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma jelenlegi képzési struktúrája a következőképpen épül fel: 

Szakközépiskolai képzés:  

• Ezen képzési formában a vendéglátás-turisztika (kifutó rendszerben vendéglátás-

idegenforgalom), illetve a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

szakmacsoportokban oktatunk. Az egyes szakmacsoportokon belül minden diákunk 

választhat valamilyen orientációt, aminek köszönhetően az adott szakmai terület 

emelt óraszámban történő oktatásával biztosítja a szakma mélyebb, sokoldalúbb 

kibontakozását, mely során sok sikerélményben részesülnek diákjaink.  

• A tanulók a négy évfolyamos képzés során (szakmai) érettségi bizonyítványt 

szereznek, amely mellett az általuk választott képzési terület bővebb szakmai 

ismereteit is elsajátítják.  

• Nagy előny és jó lehetőség – különösen a hátrányos helyzetű, nehéz szociális 

körülmények közt élő fiataljaink számára -, hogy az érettségit követően helyben, az 

„anyaiskolában” folytathatják tovább tanulmányaikat a szakmai képzéseink 

keretei között.  

Szakiskolai képzés: 

• A hároméves (kifutó rendszerben1 négyéves) képzést követően a tanulók a 

gyakorlatban is megismerkednek az általuk választott szakma fogásaival, s így 

szereznek szakmunkás-bizonyítványt három (négy) év alatt. A közvetlen 

továbblépés biztosított az intézmény falai között a kétéves, érettségit adó képzés 

formájában.  

Kétéves, érettségit adó képzés:  

• Ezen képzési formában a már szakmunkás-végzettséggel rendelkező diákok 

vesznek részt, akik - az ismereteiket bővítése mellett - magasabb kvalifikációt 

kívánnak szerezni, illetve távolabbi továbbtanulási terveik vannak. Itt végzett 

tanulóink számára is adott a lehetőség, hogy magasabb szintű szakképzésben 

vegyenek részt (szintén az iskolánk falai közt). 

1 A kifutó rendszerben történő képzés jelenleg két osztályt érint. 
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Érettségi vizsgát követő, emelt szintű szakképesítések: 

• A különböző specializációk révén magasan kvalifikált szakembereket képezünk 

különböző területeken (lásd 1. és 2. ábra). 

Iskolarendszeren kívüli képzések: 

• Intézményünknek iskolarendszeren kívüli oktatási formában ECDL-vizsgákra 

való felkészítést is folytat. 

• Felnőttképzés formájában jelenleg Eladó, illetve Pincér képzéseinket hirdetjük. 
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1. ábra. Kifutó képzési szerkezet bemutatása 

 

2. ábra. Képzési szerkezet bemutatása 
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II.1.2. Tanulói létszámadatok 

Napjainkban sajnos csökkenő tendenciát mutat a középiskolába beiskolázható korúak 

száma. Ez számos közoktatási intézmény számára hatalmas problémát jelent: 

létszámleépítéseket, osztályok megszüntetését vagy akár magának az iskolának a bezárását.  

Iskolánknak – úgy vélem, elsősorban a folyamatosan igazodó képzési rendszerünknek 

köszönhetően - sikerült ebben a nehéz időszakban is megőriznie vonzerejét. A tanulói 

létszámok arra engednek következtetni, hogy a képzések választéka és színvonala, a képzési 

struktúra rugalmassága, az infrastrukturális és informatikai háttér, valamint az oktató 

kollégák és az iskolamenedzsment olyan perspektívát tud kínálni a régió fiataljainak, amely 

hozzánk vonzza a diákok egy jelentős részét, és mindemellett a szülők is érdemesnek tartják 

ebben az intézményben taníttatni gyermekeiket.  

 

3. ábra. Tanulói létszám alakulása 

 

Tekintettel a térség demográfiai mutatóira, iskolánk ezt különösen nagy eredménynek 

könyveli el, és a további fegyelmezett, tudatos építő munkára ösztönzi minden munkatársát. 
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II.1.3. Kollégium bemutatása 

Az intézmény az oktatási feladatokon kívül 180 diák befogadására alkalmas 

kollégiumot is működtet, amely az iskola területén helyezkedik el, így a bennlakó diákok 

számára kiemelkedően jó lehetőség nyílik arra, hogy a tanítási időt követően is igénybe 

vegyék az iskola felszereléseit, eszközeit, sport- és egyéb létesítményeit. 

Intézményünk a kollégiumi felvétel elbírálására következetes rendszert dolgozott ki, 

mely a távolság, a szociális helyzet és a tanulmányi eredmények együttesen veszi 

figyelembe. 

A kollégium régi laktanya épület, mely a lehetőségekhez mérten, kisebb átalakításokkal 

és a felszereltségének bővítésével családias körülményeket teremt a diákok számára, mely 

hozzájárul a könnyebb beilleszkedéshez és a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez.  

A kollégiumban dolgozó kollegák segítik a tanulókat a tanítási órákra való 

felkészülésben, ezért fontosnak tartom, hogy magasan képzett tanárok tevékenykedjenek 

kollégiumi nevelőként. 

 

II.2. A 2014-2016 időszak legfontosabb eredményei és eseményei 

II.2.1. Oktatás, nevelés terén elért főbb eredmények 

Az elmúlt két esztendő alatt tagintézmény–vezetőként (igazgatóként) a fő célomnak 

tartottam, hogy az azt megelőző időszak alatt elért kiemelkedő eredmények, pozitív 

kezdeményezések „továbbvitele” mellett iskolánk rugalmas, megújulásra kész hozzáállással 

érjen el újabb szép eredményeket. Éppen ezért hajtottunk végre korrekciót azon területeken, 

ahol szükségesnek tartottuk a változtatást. Törekedtünk arra, hogy a meglévő értékek 

megőrzése mellett találjunk új lehetőségeket, melyek a csúcsosodó demográfiai hullám és 

gazdasági nehézségek idején is olyan versenyképes perspektívát kínálnak a 14-20 esztendős, 

továbbtanulni vágyó diákoknak, amelyek intézményünkbe vonzhatják őket. 

Munkánk során az iskola sokszínűségét és az egyéniséget figyelembe vevő képzési 

kínálat fenntartását és bővítését céloztuk meg, mert meggyőződésem, hogy napjaink diákja 

szívesebben választja az adott oktatási intézményt, ha látja az iskolában a saját személyisége 

kibontakoztatásának lehetőségét. 
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Főbb eredmények, események: 

• Kialakultak és megszilárdultak a munkaközösségek, melyek a mindennapi oktató-

nevelő munkát szervezik: természettudományi, humán, idegen nyelvi, szakmai, 

osztályfőnöki munkaközösség. 

• Folyamatosan történt az iskola Pedagógiai programjának, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatának és a Házirendjének átdolgozása, valamint a Helyi 

tanterv elkészítése. 

• Sikerült az iskolai könyvtárat a mai kornak megfelelő infrastrukturális háttérrel 

felszerelni, és napi szinten integrálni az iskolai életbe. A könyvtár állományát 

pályázati forrásokból tudtuk bővíteni, elsősorban olyan  szakkönyvek beszerzésére 

került sor, melyek hozzájárulnak tanulóink magas szintű képzéséhez, közvetítve 

feléjük a legkorszerűbb ismereteket. 

• Működik az iskolai stúdió, mely a diákok zenei igényeinek kielégítése mellett 

kulturális és tudományos műsorok, valamint közérdekű közlemények, információk 

gyors és hatékony közvetítésére is szolgál. Az iskolarádió ad teret egyes iskolai 

megemlékezések számára is. 

• Az iskolában önértékelési team működik, mely az intézmény, a tagintézmény – 

vezető és a pedagógusok önértékelését végzi. Munkájukat ötéves illetve éves 

önértékelési terv szerint végzik. 

• Aktívabban végzi feladatát a Diákönkormányzat, mely az iskolai és kollégiumi 

demokrácia érvényesítésének kiemelkedő fóruma. 

• A 11. és a 12. évfolyamokon lehetőség van tanulónként akár két tantárgyi fakultáció 

felvételére. Ez az emelt óraszámú oktatási forma a felsőoktatási intézmények 

felvételi vizsgáira való sikeres felkészítést célozza meg. 

• A korszerű, modern tanműhelyeket még aktívabban integráltuk a képzéseinkbe, 

elősegítve tanulóink szakmai fejlődését, növelve továbbtanulási esélyeiket. 

• A duális képzésnek intézményünkben több évtizedre visszamenőleg vannak 

hagyományai, ezért nem jelentett és nem jelent számunkra problémát a kormányzati 

koncepció végrehajtása. Olyan szakmákat ajánlunk tanulóinknak, mely 

végzettségek megszerzését követően akár azonnal el tudnak helyezkedni. Azonban 

azon igények kielégítése is célunk, ha valaki tartósan tanulni szeretne. Ennek 

érdekében lehetőséget biztosítunk az érettségi megszerzésére, illetve új szakma 

tanulására. 
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• Az állam a második szakképesítés megszerzését is támogatja, így azon 

tanulóknak, akik további szakképzettséget kívánnak megszerezni, lehetőségük van 

azt állami támogatás keretében elsajátítani. 

• Az egyes munkaközösségek egyre teljesebb eszközkészlettel rendelkeznek, ezen  

eszközök használata mindennapossá vált színesítve a tanítási órákat, ösztönözve a 

tanulókat is az IKT eszközök hatékony használatára. 

• Az intézmény pedagógusai megismerkedtek a modern multimédiás eszközökkel 

(nyelvi labor, interaktív tábla, MultiCenter), megtanulták azok használatát, s 

sikeresen alkalmazzák ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatban. Igyekeznek 

kollégáim a hatékony ismeretelsajátítás érdekében tanulást támogató környezetet 

teremteni, szakítva a hagyományos frontális osztálymunka kereteivel. 

• A lehetőségekhez mérten az iskola sporteszköz-állományát folyamatosan 

bővítettük. Elősegítette ezt sikeres pályázatunk melyet az innovatív iskolafejlesztés 

keretében nyújtottunk be. 

• Intézményünkben a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy vallási 

hovatartozásuknak megfelelően hitoktatásban vegyenek részt. 

• Immár hagyománynak tekinthető az augusztus hónapban megszervezésre kerülő 

Gólyatábor, mely az iskola leendő kilencedik évfolyamos tanulóinak ad lehetőséget 

arra, hogy megismerkedjenek az intézménnyel, tanáraikkal és egymással - 

megkönnyítve ezáltal a tanév eleji beilleszkedést az iskolába. 

• A diákoknak lehetőségük van arra, hogy népi táncot, illetve modern táncokat 

sajátítsanak el szakavatott táncpedagógusok segítségével. 

• Az intézmény kiemelten törekedett arra, hogy folyamatosan ápolja intézményi-, 

illetve partnerkapcsolatait, mert úgy véljük, a kapcsolatok folyamatos ápolásának 

jelentős szerepe van abban, hogy iskolánk jövője, szakmai fejlődése folyamatosan 

biztosított legyen. 

o A szülőkkel való aktív kapcsolattartás fenntartása érdekében még több 

szülő-iskola fórumot szerveztünk.  

o Széleskörű kapcsolatokat sikerült kialakítani – a kisebb vállalkozások mellett 

- regionális és országos vállalatokkal, melyek nagyban segítik tanulóink 

gyakorlati képzését, és lehetőséget ad a későbbi elhelyezkedésre is. A 

vállalkozások jelentős része részt vállalt a versenyeink, rendezvényeink 

szponzorálásában.  
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o Aktív kapcsolatot ápolunk a régió általános iskoláival, törekszünk az 

együttműködésre, közös programok, pályázatok keretében is. 

o Bővítettük kapcsolatainkat felsőoktatási intézményekkel. Rendszeres 

munkakapcsolatban állunk a Budapesti Gazdasági Egyetemmel.  

o A tanulóink látókörének szélesítése és nyelvtudás fejlesztése érdekében nagy 

hangsúlyt helyeztünk a külföldi kapcsolatépítésre.  

• Diákjaink a helyi Idősek Otthona lakóinak rendszeresen színvonalas műsort adva 

teszik örömtelibbé mindennapjaikat. Tanulóink emellett részt vesznek a városi 

rendezvényeken is (szüreti felvonulás, városi szavalóverseny, megemlékezések, 

stb.). 

• Hagyományos Diáknapunkat felváltotta a Rendezvények Napja, amely egész napos 

sport-, kulturális- és szórakoztató programot kínál iskolánk tanulóinak és a külföldről 

is érkező vendégeinknek – így igazán hangulatos tavaszi nagyrendezvénnyé nőtte ki 

magát ez a program. 

• Minden évben megrendezésre került a Diákközgyűlés, amely az elmúlt időszakban 

aktívan képviselték érdekeiket, melyben nagy szerepe volt a diákmozgalmat segítő 

pedagógus kollégáknak. Minden évben külön Diákközgyűlést szervezünk a 

kollégiumban is, hiszen kollégistáink más kérdéseket és problémákat is fontosnak 

vélnek a bejáró társaikhoz képest. 

• Iskolánk 2004-ben akkreditált ECDL-vizsgaközponttá vált, melynek keretében 

azóta is rendszeresen szervezünk az ECDL-vizsgamodulokra való felkészítést 

megcélzó képzéseket, valamint továbbra is otthont adunk a vizsgáknak. 

• 2005. óta a iskolánk a Budapesti Gazdasági Egyetem akkreditált 

nyelvvizsgahelye, így továbbra is lehetőségünk volt arra, hogy szakmai 

nyelvvizsgákat szervezzünk évente több alkalommal vendéglátás-idegenforgalom, 

valamint kereskedelem-marketing szakirányokban. Emellett pedagógusaink közül 

néhányan részt vettek a vizsgáztatói képzéseken, erősítve ezzel a felkészítés 

professzionalitását és sikerességét.  

• Intézményünk a 2007-es évben szerezte meg a TELC nemzetközi 

nyelvvizsgarendszer akkreditációját, azóta működünk a vizsgaközpont hivatalos 

vizsgahelyeként, s szerveztünk általános nyelvvizsgákat alap- és középfokon angol 

és német nyelvből.  

• Rendszeresen vettünk részt pályaválasztási tanácsadásokon, kiállításokon. Ezen 

kívül aktívan bekapcsolódtunk az általános iskolák által szervezett szülői 
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értekezletekbe, ahol az iskolánk által nyújtott képzési lehetőségek kerültek 

bemutatásra. 

• Kiemelten kezeltük meglévő testvériskolai kapcsolatainkat: 

o A sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási 

Szakközépiskolával. A Határtalanul program keretében diákjaink látogatást 

tehettek az említett intézményben, és vendégül láthattuk a hozzánk érkezőket. 

Szakmai téren megtaláltuk azt a közös pontot a vendéglátásban, ami mind a 

két iskola képzésében fellelhető, így nem okozott nehézséget a közös „Bor és 

Gasztronómia” ajánló produktum elkészítése.  

o Fontos számunkra, hogy tanulóink a vendéglátás területén széleskörű 

tapasztalatokkal rendelkezzenek a szakmai tudás mellett. Ezt a célt szolgálja 

az, hogy évről évre külföldi gyakorlatra adunk lehetőséget diákjainknak, 

akik megismerve más nemzetek gasztronómiáját, kultúráját, 

kamatoztathatják a megszerzett ismereteket saját szakmai fejlődésükben. 

Ugyanakkor olyan külföldi kapcsolatok kialakítására törekszünk, melyek 

során fogadó intézményként is részt vehetünk a gyakorlat szervezésében. 

Ennek eredményeként a közelmúltban vendégül láttunk egy Szlovákiából 

érkező nyitrai csoportot, akik a vendéglátásban, turizmusban tanulnak. Két 

hét alatt képet kaptak a magyar vendéglátásról, a turizmusban rejlő 

lehetőségekről Hegyalján, készítettek magyaros ételeket és ízelítőt adtak 

diákjainknak a szlovák specialitásokból is. 

o Az itt töltött idő alatt egyeztetéseket folytattunk a nyitrai iskola 

képviselőivel az együttműködés lehetőségeiről, és megállapodtunk abban, 

hogy a jövőben még szorosabbra fűzzük a szakmai kapcsolatot.  

 

Törekvéseinket a következő években is folytatni kívánjuk, ezért az újabb pályázat 

előkészületei megkezdődtek. Maximálisan támogatom a pályázat célját és 

megvalósulását, páratlan élményt jelent pedagógusaim, diákjaink számára egyaránt, 

talán egyedüli lehetőségnek is tekintendő azon tanulók számára, akiknek családi 

hátterük nem tesz lehetővé egy ilyen kirándulást. 

• Külföldi szakmai gyakorlóhely kialakítása 

Iskolánk 2010-ben vett részt először Tempus közalapítvány Leonardo Életen át tartó 

tanulásnevű Mobilitási programjában, majd azóta folyamatosan sikeres pályázatot 

nyújtott be. A projekt több résztvevő közös együttműködésével valósul meg. Küldő 

helyként iskolánk, közvetítő- és egyben fogadóhelyként Németország Türingia 
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tartományában Siegsmunsdburger Haus Werraquelle GmbH és partnerei 

vesznek részt. A projektben az iskola vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos 

szakközépiskolai képzésben résztvevő diákjai, valamint ugyanezen szakirány pincér 

és szakács szakon tanuló diákjai vesznek részt. A projekt jelentősen hozzájárul 

tanulóink szakmai és nyelvi fejlődéséhez, önállóságuk, mobilitásuk erősödéséhez, 

világképük tágulásához. A pályázattal hátrányos helyzetű diákok külföldi 

tapasztalatszerzését kívánjuk megvalósítani, akik számára biztonságos körülmények 

között zajló, kivételes lehetőség ez a gyakorlat. A külföldi partnerekkel jó 

kapcsolatot sikerült kiépíteni, ezt bizonyítja a több éves együttműködés is. 

 

II.2.2. Eszközfejlesztés terén elért főbb eredmények 

Azt gondolom, hogy a 21. század minden elvárásának megfelelni tudó csúcstechnológiás 

eszközparkot sikerült kiépítenünk az elmúlt időszakban.  

Az iskolában 152 db munkaállomás, 71 db laptop, 13 db interaktív tábla és 27 db 

projektor áll rendelkezésre, melyek száma az elmúlt időszakban nem változott, mivel fő 

célunk a korszerűsítésük, illetve a folyamatos cseréjük volt –így az informatikai eszközök 

átlag életkora 4 év.  

A fejlesztés fő célja az volt, hogy diákjaink megismerkedhessenek ezekkel az 

eszközökkel és minél gyakrabban használják őket – ezzel növelve majdani 

továbbtanulásuk, valamint a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük esélyeit. 

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy minél élményszerűbb legyen a tanulás, melyre a 

csúcstechnológiás eszközök erre kitűnő lehetőséget biztosítanak. Különösen igaz ez a 

tanulási nehézségekkel és lemaradással küzdő gyermekekre és a koncentráció-zavaros 

diákokra.  

Eszközeink nagyon jól beváltak a szakiskolai osztályokban való használat során, hiszen 

a gyerekek kíváncsian, érdeklődve fordulnak az iskola által nyújtott lehetőségekhez, 

melynek komoly személyiségfejlesztő hatása is van: diákjaink nagy figyelemmel és 

önfegyelemmel bánnak a rábízott csúcstechnológiás eszközökkel. 

Fontos  cél és feladat  számomra,, hogy kialakítsuk tanulóinkban az online ismeretszerzés 

során az  információk kritikus szemléletét, megfelelő útmutatókat, segítséget adva az egyes 

webes felületek használatához. 
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II.2.3. Infrastrukturális fejlesztések terén elért főbb eredmények 

Az intézmény felújított, 2002-ben átadott épületét az eddig eltelt évek alatt sikerült jó 

állapotban megőriznünk a szándékos rongálás visszaszorításával. Az iskola épületének és 

környezetének megóvásában jelentős szerepet játszanak az iskola technikai dolgozói 

(portások), akik folyamatos állagmegóvó tevékenységet végeznek, és az előforduló hibákat 

rövid időn belül kijavítják. Nekik is köszönhető, hogy az intézmény 3000 négyszögöles 

területén egy ilyen szépen gondozott parkban tölthetik szabadidejüket diákjaink. 

A vendéglátás-turisztika (vendéglátás-idegenforgalom) szakmacsoportban tanulók 

gyakorlati képzését elősegítő tanpanziót 2010-ben sikerült befejeznünk és átadnunk. Az 

épület társadalmi összefogással és az iskola alapítványának pénzügyi támogatásával épült 

fel. A munkálatokban nagy segítséget nyújtottak a szülők és az iskola tanárai, technikai 

dolgozói egyaránt. A Tiszavasváriban található tanpanzió kiváló helyszíne az 

osztálykirándulásoknak és a közösségépítő programoknak. 

A képzési skálánk bővítésével, új szakiskolai osztályok beindításával egyidejűleg 

elengedhetetlenné vált új szaktantermek kialakítása. A magas színvonalú pincérképzés, 

illetve az eladó képzés infrastrukturális feltételeit négy szaktanterem kialakításával 

biztosítottuk. Ezeket a termeket a szakma elsajátításához szükséges minden eszközzel 

igyekeztünk felszerelni. A fejlesztéshez intézményünk alapítványa jelentős anyagi 

támogatással járult hozzá. 

Szakács tanulóink szakmai gyakorlatukat a Hotel Kelep tanszállodában töltik.  
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II.3. Célkitűzések, a továbblépés lehetőségei  

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, 
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit 

csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." 
/Szent-Györgyi Albert/ 

 

Az elmúlt évek tapasztalatait összegezve és korunk elvárásait átgondolva a következő 

időszak legfontosabb feladatainak és preferált területeinek a következőket tekintem: 

• Továbbra is törekedni kell arra, hogy minél szélesebb körű oktatási skálán 

valósuljon meg a tanítás intézményünkben, melynek köszönhetően egyre több 

vállalati partnerünk munkaerő-piaci igényeit tudjuk kielégíteni képzéseinkkel. 

• A jövőre nézve terveink között szerepel a felnőttoktatás kiterjesztése, 

ingyenességének hangsúlyozása. A munkaügyi hivatalokkal való 

együttműködésünk eredményeként a felnőttképzés is preferált helyet kap 

célkitűzéseink között.  

• Híven törekszünk olyan szakmák képzésének bevezetésére, melyek hiányszakmák, 

biztosítva ezzel az elhelyezkedést, valamint az ebben rejlő plusz anyagi juttatások 

elérését. A jövőre vonatkozóan a kínálati palettára a szociális gondozó és ápoló 

szakmát vesszük fel mind iskolarendszerben, mind pedig iskolarendszeren kívüli 

képzésben.  

 
• Továbbra is biztosítanunk kell tanulóinknak az intézmény keretei közötti 

továbbtanulás és továbbképzés lehetőséget, változatos képzési skála 

felkínálásával. 

• A magas színvonalú szakmai képzés sikeres folytatása érdekében elismert, 

hivatásukat szerető szakoktatókat kell alkalmazni. 

• Szeretném megvalósítani, hogy a szakiskolai tanulóink minden évben eljussanak 

legalább egy nevesebb szakmai bemutatóra vagy üzemlátogatásra, melynek 

köszönhetően megismerkednek a szakma legújabb eredményeivel és szakmai 

tapasztalattal gazdagodnak. 

• Fontosnak tartom azt, hogy nagy hangsúlyt fektessünk értékeink propagálására, ezért 

a meglévő fórumok (nyílt nap, általános iskolákban tartott szülői értekezletek, stb.) 

mellett az iskolánk népszerűsítésére új lehetőségeket találjunk. 

• Kiemelt feladatnak tartom a következő időszakra nézve is a színvonalas és aktív 

pályázati tevékenységet, hiszen hatékony pályázati tevékenységgel lefaragható a 

régió nehéz gazdasági helyzetéből fakadó hátrányok egy része.  Fontos feladatnak 
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tartom a jövőben a hatékonyabb pályázatfigyelő tevékenységet, valamint minél 

több kolléga bevonását a pályázati munkába, így intézményünk az oktatási rendszer 

innovatív vérkeringésének aktív szereplője lehet. 

•  Az intézmény által benyújtott pályázatok mellett igyekszem szorgalmazni iskolánk 

alapítványának pályázati tevékenységét. Jelenleg két pályázat előkészítésén 

dolgozunk: Védőháló a családokért, Alkoss Te is közösséget. A célok között a 

családi kohézió erősítése, közösségek létrejötte, haza és lakókörnyezet szeretetének 

erősítése szerepel. 

• Mindenképpen szükségesnek tartom a Leonardo program utódjaként beindított 

Erasmus+ program Mobilitás alprogramjában való részvételt. A szakképzésben 

tanuló diákjaink külföldi szakmai gyakorlatát továbbra is támogatni kell a szakmai 

gyakorlati ismeretek fejlesztése és a sokoldalú szakemberképzés érdekében. 

• Fontos az Erasmus+ Szakképzési mobilitási tanúsítvány elnyerése, hiszen ezáltal a 

jövőben iskolánk egyszerűsített pályázati űrlapon pályázna szakképzési mobilitásra 

az Erasmus+ programban, így a mobilitási tevékenységeink biztonsággal 

tervezhetőek lennének a teljes programszakasz végéig. 

• Folytatni kívánom a külföldi partnereinkkel kiépített együttműködésünket, 

továbbgondolva, szélesítve azokat a területeket, amelyek hozzájárulnak tanulóink 

szakmai, kulturális és idegen nyelvi fejlődéséhez, melyhez kiváló lehetőséget nyújt 

a Határtalanul pályázat. 

• A következő években is kiemelkedő szerepet szánok az idegen nyelvek 

oktatásának. Két nyelvvizsgahely akkreditációja biztosítja az intézményben, 

hogy tanulóink helyben tehessenek általános, illetve szakmai nyelvvizsgát. 

Korszerű nyelvi labor, MultiCenter és számítógépes eszközpark áll rendelkezésre 

az élményszerű nyelvtanuláshoz. Jól felkészült, önmagukat rendszeresen 

továbbképző, agilis kollégák adnak szilárd bázist az idegen nyelvek elsajátításához.  

• Meghatározó szerepet szánok az informatikai ismeretek magas szintű oktatására 

és az ehhez szükséges eszközpark folyamatos korszerűsítésére.  

• Kiemelt feladatunknak tekintem tanítványaink kommunikációs készségének 

fejlesztését.  

• Fontos nevelési feladatnak tekintem a tolerancia fejlesztését és a nemzeti 

identitástudat erősítését. 
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• Támogatom a kompetencia alapú oktatást, mellyel a hagyományosan frontális, 

zömmel lexikális ismeretközlő, tartalomközpontú oktatásról minél inkább áttérünk a 

képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére.  

Természetesen az egyéni különbségekhez szakszerűen alkalmazkodó, a személyre 

szabott fejlesztést eredményesen megoldani képes pedagógiai gyakorlat széles körű 

elmélyítésére folyamatosan képezni kell pedagógusainkat is, melynek egyik 

elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek 

köszönhetően az országos kompetenciamérés eredményein is javítani tudunk. 

• Támogatni kívánom továbbra is mindazokat a lehetőségeket, melyek a tanulók 

személyiségének kiteljesedését szolgálják: a sportlehetőségektől kezdődően, a 

tánctanuláson át egészen az alkotókörig, vagy a könyvtár használatáig bármilyen 

lehetőség szóba kerülhet, mellyel tartalmasan tölthetik szabadidejüket tanulóink. 

• Az iskolai tehetséggondozást kiemelkedő feladatunknak tekintem, ezért kiemelt 

figyelmet kívánok fordítani a tanáraink szakmai kompetenciáinak fejlesztésére, 

illetve a lehető legkorszerűbb ismeretek megszerzésére – a modern technikai háttér 

biztosítása mellett. E célból folyamatos tanári továbbképzési lehetőségek 

megteremtését továbbra is célul tűztem ki.  

• A jelenleg működő tehetséggondozó foglalkozások folytatását támogatom, melyek 

népszerűsítése érdekében tehetségek bemutatkozó napját kívánom elindítani a 

jövőben. 

• Törekednünk kell a kollégium fejlesztésére és állagmegóvására, hiszen az ott lakó 

diákjaink számára meghatározó, hogy milyen körülmények közt töltik 

mindennapjaikat. Célom a minél magasabb otthon- és komfortérzet kialakítása 

tanulóink számára.  

• A kollégium infrastruktúrája mellett célom a kollégiumi tanulási idő minél 

hatékonyabb kihasználása, a kollégiumi tehetséggondozás fejlesztése – éppen 

ezért kiemelkedően fontosnak tartom a kollégiumi nevelők továbbképzési tervének 

figyelemmel kísérését. A tanulás mellett igyekszünk megőrizni a választható 

szabadidős tevékenységek széles skáláját kollégistáink részére. 

• Folyamatos feladatként kezelem az eszközállomány további bővítését. 

• Az utóbbi évben megnövekedett azon tanulók száma, akikben a tanulás iránti 

motivációt erősíteni kell. A hatékony oktató-nevelő munka érdekében ezt a feladatot 

teljes odaadással fel kell vállalnunk. Ennek érdekében szemléletünk, módszereink 

átgondolása elengedhetetlenül szükséges, melynek fontos eleme, hogy korszerűbb 
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és hatékonyabb pedagógiai módszereket (projekt, differenciálás, IKT eszközök 

használata) ismerjük meg és alkalmazzuk az oktató-nevelő munkában. 

• Intézményünkben jól kiépített, és hatékonyan működő Szülői választmány alakult, 

mely partnernek tekinthető az iskolát, a diákokat és a szülőket együttesen érintő 

kérdésekben, ezért fontosnak tartom a további hatékony együttműködést a 

szülőkkel. 

• Az érdekképviseletekkel konstruktív munkakapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt 

években. Törekedni fogok ennek az együttműködésnek a további erősítésére, minél 

hatékonyabb konzultációk szervezésére.  

• Lényeges, hogy az iskola tovább ápolja és fejlessze a kapcsolatot a Budapesti 

Gazdasági Egyetemmel.   

• Célom, hogy iskolánk minél inkább partnerközpontú intézményként működjön, és 

partnereink véleményét, esetleges kritikáit építő jelleggel kezeljük. Tanulóink 

szakmai gyakorlati helyeivel állandó kapcsolatot ápolunk, mely fontos tanulóink 

nyomon követése szempontjából, így havonta visszajelzést kapunk a munkához való 

hozzáállásukról, magatartásukról és szorgalmukról. Célom közt szerepel 

konferenciák, személyes konzultációk szervezése ezen vállalatok képviselőivel. 

• Fontos feladatnak tekintem a partnerkörünk folyamatos bővítését, ezáltal még 

több lehetőséget és segítséget nyújtva diákjainknak.  

• Tanulóink szakmai gyakorlati helyeivel állandó kapcsolatot ápolunk, mely fontos 

tanulóink nyomon követése szempontjából, így havonta visszajelzést kapunk a 

munkához való hozzáállásukról, magatartásukról és szorgalmukról. Célom között 

szerepel, hogy minél gyakoribb konzultációk, illetve konferenciák szervezése ezen 

vállalatok képviselőivel. 

• Szakképző intézmény révén folyamatosan konzultálunk a Kamara képviselőivel is. 

Ebben a tanévben a 9. évfolyamos tanulóink szülői értekezletén képviselői előadást 

tartottak a szakképzésről, a törvényi változásokról, elvárásaikról és válaszoltak a 

szakképzéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Ezt a kezdeményezést a jövőben 

is folytatni kívánom, rendkívül célravezetőnek tartom. 

• Fontosnak tartom a rendszeres kommunikációt a tanulók nevelésében, oktatásban 

érintett ágensekkel, illetve a nevelési-oktatási folyamat közvetlen érintettjeivel 

(szülők, képzőhelyek, társintézmények, hivatalok, közművelődési intézmények). 

• Kiemelt feladatomnak tartom iskolánk és képzéseink megismertetését az általános 

iskolás diákokkal és tanárokkal. Számtalan formában igyekeztünk az elmúlt 
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években is népszerűsíteni intézményünket: szülőértekezletek, osztályfőnöki órák, 

nyílt napok, rendezvények, versenyek, kiállítások formájában.  

• Mivel Tokaj-hegyalja a világörökség része, célom, hogy diákjaink birtokában 

legyenek a helytörténet, a sajátos kulturális vonások, a borászat és a borkultúra 

alapvető ismereteinek. Fontosnak tartom, hogy tisztában legyenek ennek értékével 

és büszkék legyenek arra, hogy ebben a városban, ebben a régióban tanulhatnak. 

• Mivel iskolánk Tokaj város szellemi, értelmiségi életét is képviseli, ezért ügyelnünk 

kell arra, hogy pedagógusaink rendszeresen bekapcsolódjanak a város közéletébe, 

aktívan részt vegyenek irodalmi, kulturális és egyéb tudományos, szakmai 

rendezvényeken.  

• Tokaj Város Önkormányzatával az eddig kialakult jó kapcsolatot tovább 

szeretnénk folytatni, és aktívan részt kívánunk venni ezután is a város életében. 

• Az iskola és a kollégium 3000 négyszög öles területen helyezkedik el. A szépen 

gondozott parkunk lehetőséget biztosítanak pihenésre, szabadidős tevékenységre. A 

kollégiumot szünidőben, illetve hétvégén az ide látogató vendégek gyakran veszik 

igénybe. A lehetőségeket kihasználva kívánunk minél nagyobb bevételt teremteni 

iskolánk számára. 

• Az étterem nagy létszámú közösségi rendezvények (bálok, lakodalmak) megtartására 

kiválóan alkalmas, melyekkel gyakran élnek is a környéken lakók, ezzel is növelve 

az iskola bevételét. Ez a jövőben is szintén komoly bevételi forrást jelent az iskola 

számára. 

• Mint tagintézmény-vezető szeretném elérni, hogy  demokratikus elveken és 

szemléleten alapuló iskolánk továbbra is ebben az irányban fejlődjön és ezen 

tendenciák erősödjenek, s olyan oktató-nevelő szisztémát hozzunk létre, ahol teret és 

lehetőséget kapnak a kollégák kreatív ötletei, javaslatai, melyek alapján egy tudatos 

irányban fejlődő, még sokoldalúbb oktatási intézmény képe bontakozik ki.  

• Fontosnak tartom az egészséges és biztonságos munka- és tanulási körülmények 

biztosítását. Ennek érdekében egyik legfontosabb feladat a megfelelő tárgyi és 

környezeti kultúra megőrzése, a veszélyek megelőzése. A megfelelő 

munkakörnyezet kialakításának az alapja a rend, a tisztaság és a fegyelem, melynek 

fenntartásával a munkatársaknak és a tanuló ifjúságnak közreműködnie kell. 

Folyamatosan figyelni és követni kell a meglévő infrastruktúra állapotát, felmérni az 

esetleges veszélyeket és javítani azokat (intézménybejárás, ügyelet, hibabejelentő 

füzet).  
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• Az osztályok, illetve a kollégiumi szobák között meghirdetett tisztasági és 

dekorációs verseny folytatását szorgalmazni kívánom, mely rendre nevel, a 

magunkkal és környezetünkkel szemben támasztott igényes magatartás kialakulását 

szolgálja, emellett pedig jelentős közösségformáló szereppel bír és egészséges 

versenyszellemet alakít ki az osztályok között. 

• A tanulói egészség és mentálhigiéne vonatkozásában rendszeres egészségügyi 

ellátás és felügyelet, orvosi és szakápolói szolgálat működik, valamint 

bűnmegelőzési tanácsadó tevékenykedik intézményünkben. Az itt dolgozó 

szakemberek végzik a munka alkalmassági és egészségügyi felméréseket, de mellette 

jelentős prevenciós és felvilágosító tevékenységet is folytatnak. A mindennapi 

problémamentes kapcsolat megőrzését a későbbiekben is fontosnak tartom. 

• Rendkívül fontosnak tartom a takarékos, ésszerű gazdálkodás folyamatos 

fenntartását. 

 

II.4. Elképzeléseim a nevelés-oktatás területén 

Minden iskola számára elengedhetetlenül fontos, hogy programjában, koncepciójában az 

oktatási tevékenység mellett a nevelés is kellő súllyal essen latba. 

Középfokú oktatási intézmény esetén a helyzet sajátságos, hiszen kamaszkorú gyerekek 

kerülnek ide, akiknek elsődleges szocializációja már megtörtént, személyiségük alapvető 

vonásai kialakultak, saját véleményük van a világ dolgairól, erősen kritikus (és önkritikus) 

szemléletmóddal rendelkeznek – s mindezek következményeképpen leginkább a személyes 

példamutatással lehet hatni rájuk.  

Ebben az életkorban az értékrendszer meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az 

értékek minél szélesebb skáláját közvetítsük az itt tanuló fiatalok számára.  

 
Napjainkban ez különösen nehéz feladattá vált. A Szerencsi Szakképzési Centrum 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma egy olyan 

régióban található, ahol hatványozottan jelentkeznek a társadalmi-gazdasági problémák, a 

munkanélküliségi ráta országos viszonylatban is magasnak számít. Jellemző az 

iskolázatlanság, sok a csonka család, magas az alkoholisták száma. A tanulók jelentős 

részének szociokulturális háttere elkeserítő. Az iskola sok esetben nem, vagy csak minimális 

mértékben építhet az otthonról, a szülői házból hozott értékekre. Sokan nem látják, miért is 

fontos a tanulás, gyakran a szülők sem közvetítik a tudás, az iskola tiszteletét, a tanulás, a 
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tanultság sok családban nem érték – ráadásul nem vezet gyors, látványos meggazdagodáshoz 

sem. 

Egyre jobban csökken az otthonról hozott műveltség, az otthonról hozott viselkedési 

norma. Több gyerek a szülőknek nem kell, a nagymama tartja el és próbálja a társadalom 

normáinak megfelelően nevelni. Sok esetben problémát jelent a tanulók viselkedési 

kultúrájának és neveltségének hiánya. 

Kiemelt feladat számomra, hogy kollégáim az oktatást és nevelést egységben kezeljék. 

Változatos módszerekkel el kell érnünk az oktatási célokon kívül nevelési terület erősítését, 

tanítási órákon, tanórán kívüli tevékenység keretében pl. versenyek, kulturális 

rendezvények, táborok, szakmai kirándulások. 
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Intézményünk tanulólétszáma 471 fő, ebből 180 tanuló hátrányos helyzetű, ez a 

tanulólétszám 38,2%-a. A 9. évfolyamon ez az arány már 45%, tehát érezhetően emelkedik. 

Iskolai szinten 20 fő az SNI-s , 31 fő BTM-es és 60 fő HHH tanulónk van. 

 
4. ábra. Tanulói létszám összetétele 

 

 
5. ábra. Tanulói létszám összetétele a 9. évfolyamon 

 

Olyan nevelési-oktatási módszereket kell alkalmaznunk tehát, amelyek elősegíti a 

hátrányos helyzetű diákok többi tanulókkal együtt történő sikeres nevelését, oktatását, 

támogatja iskolai sikerességüket. A siker érdekében a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal 

külön fejlesztő pedagógusaink is foglalkoznak.  

Tapasztalataikat, javaslataikat, módszereiket igyekeznek megosztani kollégáikkal, 

folyamatosan konzultálnak a tanulók osztályfőnökeivel. Építő, együttműködő kapcsolatot 

alakítottunk ki a Családsegítővel, illetve a Pedagógiai Szakszolgálattal.  

Ebben a helyzetben kell az iskolának utat, jövőképet mutatnia, ami különösen nehéz 

feladat akkor, ha a család nem partner ebben.  

Meglátásom szerint az iskola fontos feladatai közé tartozik az is, hogy reális képe legyen 

erről a valóságról. Ne előítéletek és illúziók vezéreljenek minket, oktatásban dolgozókat. 

Nem állíthatjuk ugyanazt a mércét, mint korábban. Fontos, hogy a pedagógus felkészüljön 

minderre, új módszereket és hajlandóságot mutatva arra.  
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Az iskolai tevékenységi rendszernek a személyiség sokoldalú fejlesztésén kell 

alapulnia, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, a fejlődés lélektani jellemzőit, 

a teljesítőképességét, a motivációs rendszerét és a célorientáltsági hajlamait. 

 
A tevékenységi rendszer főbb területei: 

• tanórai, iskolai tanítási-tanulási tevékenység, 

• tanórán, iskolán kívüli tanítási-tanulási tevékenység, 

• társadalmi-közéleti tevékenység, 

• az egészséges életmódra irányuló tevékenység, 

• szabadidős tevékenység. 

 

A közösségfejlesztő és önfejlesztő aktivitás normáit, eszméit, modelljeit, 

magatartásformáit a különböző nevelési tényezők közvetítik, így ezeket kell a nevelési 

folyamatok és hatások fő forrásainak tekinteni. Ide tartoznak: a felnőtt tekintélye, egyéni és 

közösségi feladatok, interperszonális kapcsolatokban elsajátított magatartásformák, kortársi 

interakciók.  

A nevelés folyamatában tehát egyaránt szerepük van a direkt nevelési módszereknek és 

az indirekt szükségletformálásnak.  

Bár a középiskolás korosztályban nagy a függetlenedési szándék, mégis a pedagógus 

feladata marad a nevelési feladatok megkonstruálása, a feladatvégzés célravezető szervezeti 

és szerveződési formáinak, valamint a kortársi interakcióknak a kialakítása is. Ez sokoldalú, 

korszerű és állandóan fejlődni, megújulni tudó nevelésmetodikai felkészültséget kíván.  

A nevelési folyamatban kerülni kell mind a túlszabályozást, mind a túlzott spontaneitást, 

mert az előbbi ellenállást, az utóbbi rendszertelenséget és bizonytalanságot szülhet. A 

módszerek megválasztásánál mindig a funkciót kell alapul venni.  

A követelmény a nevelés célját figyelembe vevő normarendszer, melynek szabályozó 

szerepe van a személyiség erkölcsi, esztétikai és intellektuális magatartásának, tudásának és 

szokásainak a formálásában. A követelményrendszer megvalósítása lehetővé teszi az értékek 

megszilárdítását, a célok meghatározását és elérését. A követelményrendszer felállításakor 

fontosnak tartom a rendszerességet, a fokozatosságot és a differenciáltságot. A 

követelményeket minden esetben a humanizmusnak, a segítő szándéknak és a tanulói 

érdekvédelemnek kell vezérelnie. 

Az ismereteket és normákat az érzelmek keltésével a belátásig kell elfogadtatni, majd 

ennek meglétére alapozva személyes meggyőződést formálni, amely nélkülözhetetlen az 

autonóm vezérlésű, konstruktív jellegű életvezetéshez. 
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A nevelés –oktatás - képzés folyamatában a nevelési értékek, célok, követelmények 

fokozatos megközelítése, megvalósítása csak úgy lehetséges valóban eredményesen, ha 

rendszeresen és következetesen ellenőrizzük, figyelemmel kísérjük a tanulók 

tevékenységeit, produktumait, szemléletváltozásait. 

II.4.1. A pedagógus szerepe a nevelési-oktatási folyamatban 

Iskolánk Pedagógiai programja kiemeli mindazokat a területeket, melyeket 

frekventáltan kezelünk az oktató-nevelő munkában.  

Alapelvnek tekintjük, hogy mind a nevelő, mind az oktató tevékenységet a minőség 

határozza meg. 

A mindennapos tanítási gyakorlatban felmerülő problémahelyzetek, döntési szituációk, 

siker- és kudarcélmények kommunikációs témává kell, hogy váljanak, s nem csupán 

magánbeszélgetésekben, hanem nevelési- és munkaértekezleteken, munkaközösségi 

megbeszéléseken is szóba kell kerülniük. Időt és energiát kell fordítani arra, hogy a 

probléma-szituációkat feldolgozzuk. Ebben különösen nagy szerepük van a tapasztaltabb, 

több gyakorlattal rendelkező kollegáknak, akik tanácsaikkal támogathatják a fiatalabbak 

munkáját - átsegíthetik őket a nehézségeken, biztatást és megerősítést nyújthatnak.  

Fontos a tanár napi munkájának színvonala, mely megnyilvánulhat a tanítási órára való 

felkészülésben, az óra megtartásának színvonalában, az adminisztratív feladatok ellátásának 

pontosságában, az önellenőrzésben és önértékelésben, az önfejlesztés szándékában. A 

minőség alapfeltétele tehát a jól képzett pedagógus, akinek továbbképzése is meghatározó. 

Mindenképpen irányadó elvként kell érvényesülnie, hogy az adott feladatok elvégzésével 

rátermett, önálló, kreatív és konstruktív szemléletmódú személyeket bízzunk meg. 
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A Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma tantestülete jelenleg 47 főállású pedagógusból, 1 fő óraadó 

pincér szakoktatóból és 1 fő óraadó latin szakos szaktanárból áll. A teljes állásban 

foglalkoztatott tanári végzettségek aránya a következő (Egyetemi végzettségű pedagógus: 

31 fő; főiskolai végzettségű pedagógus: 14 fő, szakoktatói végzettségű: 2 fő):  

 
6. ábra. Pedagógus végzettség 

 

Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen egyetemi végzettséget, minden 

tanévben vannak olyan kollégák, akik egyetemi kiegészítő képzésben vesznek részt. Ezt a 

tendenciát a kollégiumban is megcéloztuk, hiszen fontosnak tartjuk, hogy kollégista 

tanulóink is mind magasabban kvalifikált tanároktól kaphassanak segítséget a tanulásban. 

Az egyetemi kvalifikációk mellett fontos törekvés, hogy minden kolléga rendszeresen 

vegyen részt továbbképzéseken. Az önfejlesztés, az önképzés, a life long learning elve 

mindennapos gyakorlat iskolánkban, számtalan belső és külső továbbképzés tette élénkebbé 

az elmúlt évek pedagógiai munkáját. Ezek a továbbképzések egyaránt szolgálják a 

módszertani kultúra fejlődését, az információáramlást, a pedagógiai látókör szélesedését, a 

rugalmas gondolkodást és a szakmai-tantárgyi ismeretek elmélyítését.  

A továbbképzések mellett szakmai konferenciák, nagyszabású versenyek, 

nyelvtanfolyamok, informatikai képzések, külföldi tanulmányutak, tapasztalatcserék, belső 

mobilitások szolgáltak az elmúlt időszakban a pedagógusok minél sokoldalúbb 

továbbképzésére, önfejlesztésére.  
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Néhány példa a fentiekhez: 

• tanulmányutak Németországba, 

• belső továbbképzések az infokommunikációs eszközök használatának segítésére,  

• ECDL-tanfolyamok pedagógusoknak, 

• életpályamodell 

• pedagógus portfolió készítés, 

• szakképzési törvény változásai, 

• komplex szakmai vizsgáztatás, 

• duális képzés a szakképzésben 

• „Innovatív Iskolafejlesztés a Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi 

Középiskolában TÁMOP 3.1.4C-14-2015-0704 azonosítószámú pályázat keretében 

lezajló 4 szakmai, módszertani továbbképzés 

• Pedagógus önértékelés, Intézményi Önértékelés 

• Szakmai ellenőrzés, szaktanácsadás 

 
Intézményünk igyekszik minden pedagógus számára lehetővé tenni, hogy minél 

kvalifikáltabb munkaerőként állhasson a katedrán és megvalósíthassa saját önfejlesztő 

törekveseit. Az iskola Gyakornoki szabályzata, amely rögzíti a betanulás rendjét, 

meghatározza az iskolába újonnan bekerülő pedagógusok mellérendelt mentor feladatait. 

Mindez lehetővé teszi, hogy a kollégák egységes elv szerint ismerkedjenek meg az iskolai 

élet feladataival, tevékenységi körökkel, segítséget kapjanak az eligazodásban, válaszokat 

kaphassanak a felmerülő kérdésekre. 

A humán erőforrásokat menedzselni szükséges: el kell érni, hogy az információkhoz 

mindenki hozzájusson, biztosítani kell az eszközök (készülékek, helyiségek, oktatóanyagok, 

programok) használatát és mindennapos alkalmazását. 

Az elmúlt évek során ennek a problémának kezelésére hatékony módszert dolgoztunk ki 

a munkaközösségek segítségével. Pontos nyilvántartással követjük nyomon, hogy a kollégák 

mikor és melyik speciális helyiséget (MultiCenter terem, nyelvi labor, taniroda, könyvtár, 

stb.), illetve milyen egyéb eszközt (laptop, projektor, interaktív tábla, DVD-lejátszó, stb.) 

kíván használni a tanítási órán, s az előzetes igények alapján mindenkinek lehetősége van 

időben megszervezni, megtervezni munkáját.  

A hatékony munka érdekében igyekeztünk a tanítási órák megtartásához 

pedagógusainknak a technikai eszközöket maximálisan biztosítani, a szakmai 

munkaközösségek részére laptopokat, projektorokat biztosítottunk. Tantermeinkben 

interaktív táblák, komplett szettek állnak pedagógusaink rendelkezésére. 
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II.4.2. A mérés-értékelés szerepe a nevelési-oktatási folyamatban 

Kiemelkedően fontos szerepe van a mérésnek, mely biztosíthatja az oktatási folyamat 

értékelésének objektivitását.  

A mérés-értékelés eszköze egyre nagyobb jelentőséget kapott az utóbbi évek pedagógiai 

és oktatásszervezési munkájában. Magam is úgy gondolom, hogy kiemelkedő fontossággal 

bír ez a terület. Legfőbb értéke, hogy objektivitásra törekszik és megpróbálja pontosan 

megfogalmazott indikátorok segítségével egy értékskálához rendelni a különböző 

teljesítményeket.  

Az oktatást már a kezdete óta kíséri a mérés, hiszen többnyire osztályzatok segítségével 

próbáljuk visszatükrözni, egymáshoz viszonyítani a mindenkori felnövő nemzedék 

tudásanyagát. Iskolánk Pedagógiai Programja részletesen foglalkozik ezzel a témával is, 

fő szempontnak a konkrét meghatározásokat tekintettük, az objektivitásra való maximális 

törekvést szem előtt tartva. A pedagógiai munka egyébként is magában hordozza a 

szubjektivitás lehetőségét (és ez természetesen nem is minden esetben hibás), de a 

teljesítmények értékelésekor objektívnek kell maradnunk. Osztályozási skálánk nem csupán 

az egyes tantárgyak tekintetében igazodik, hanem a magatartás és szorgalom osztályzatok 

megítélésekor is.  

Rendszeresen felülvizsgáljuk Pedagógiai programunkat ebben a tekintetben is, hiszen 

az értékelő (dicsérő –fegyelmező - elmarasztaló) intézkedések jellege folyamatosan változik. 

Fontosnak tartom a bementi és kimeneti mérések további alkalmazását, folyamatos 

alakításait, melyek a kompetencia-alapú, projektrendszerű oktatási forma eredményességét 

hivatottak alátámasztani, illetve azt, hogy feltérképezzük, milyen átlag-ismeretanyaggal 

érkeznek a gyerekek az általános iskolából.  

Szintén ilyen jellegű méréseink vannak a tanév elején a főbb tantárgyakból – így a 

kollégák átlátják, mennyi időt kell ismétlésre szánniuk, mielőtt továbblépnek a tananyaggal.  

Mérő tevékenység az alapja a differenciált oktatásunknak is: matematikából és idegen 

nyelvekből mérőtesztek segítenek a szinteket elkülöníteni, így nyújtva támpontot a 

felzárkóztató, illetve tehetséggondozó tanári tevékenységeknek. 

Országos Kompetenciamérés iskolánkban a 10. évfolyamon folyik. A vizsgálat nem az 

iskolai tudás felmérésére irányul, hanem azt célozza meg, hogy mennyire felkészültek a 

diákok a munkaerőpiac változó körülményeihez való alkalmazkodásra, mennyire állják meg 

helyüket a mindennapokban, mennyire készek új ismeretek befogadására.  

A következő években célunk, hogy előbbre lépjünk a hasonló típusú oktatási intézmények 

országos listáján – figyelembe véve a tanulmányi eredményeket, az érettségi vizsgák 

eredményeit, valamint a felsőfokú oktatási intézményekbe való bekerülés arányait. 
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Az eredmények javítása érdekében intézkedési terveket dolgoztunk ki, amelynek 

végrehajtását, nyomon követését szükségesnek tartom. 

 

II.5. Vezetési elvek  

Azt gondolom, minden iskolai tevékenység alfája és omegája az iskola 

alapdokumentumainak pontos figyelembe vétele, szem előtt tartása. 

Iskolánk irányadó, legfontosabb dokumentumai a következők: 

• Pedagógiai program 

• SZMSZ 

• Helyi tanterv 

• Alapító okirat 

• Házirend 

• Etikai Kódex  

• Gyakornoki szabályzat 

 

 Minden dokumentum felülvizsgálata folyamatosan történik, végrehajtjuk a 

jogszabályi változásokból eredő szükséges változtatásokat. Fontos, hogy rendszeres 

maradjon ezen dokumentumok felülvizsgálata és szükség esetén aktualizálása.  

Ezen dokumentumok tartalmazzák az iskolai életet érintő jogokat és kötelességeket, 

leírják az iskola képzési struktúráját, megfogalmazzák az egyes tantárgyak követelmény- és 

értékelési rendszerét, mérőskálákat tartalmaznak a tanulói és pedagógusmunka objektív 

értékeléséhez, megismertetnek az iskola kiválasztási és betanulási rendjével.  

Elvárásom az iskola minden pedagógusával szemben, hogy ismerjék ezeket a 

dokumentumokat, és mindennapi tevékenységük során tartsák szem előtt a bennük 

foglaltakat. 

Azt gondolom, mindenképpen fontos megemlítenem, hogy az „iskolavezetés” fogalma 

természetesen nem egyezik, nem egyezhet meg kizárólag az tagintézmény-vezető 

személyével. Az iskola vezetése, irányítása kollektív tevékenység, amelyet vezető team 

tagjai között a kölcsönös tisztelet és megbecsülés, egymás elfogadása, 

kompromisszumkészség, kritikai és önkritikai érzék, újat kereső szándék, tenni akarás, 

vitakultúra jelenti a munkaalapot.  
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Az iskolánk vezetési struktúrája a következőképpen épül fel: 

• tagintézmény-vezető,  

• tagintézmény-vezető helyettes (2 fő), 

• gyakorlati oktatásvezető, 

• kollégiumvezető 

képezik a legszűkebb vezetői kört, az úgynevezett igazgatótanácsot. Ez az öt személy vesz 

részt a döntések előkészítésében, ők fogják össze, koordinálják a munkát, delegálják az 

egyes feladatokat. Ebben a körben születnek a legfontosabb stratégiai döntések, 

összegzések, elemzések.  

A következő szintet a munkaközösség vezetők képviselik, velük együtt bővül az 

iskolavezetés úgynevezett kibővített igazgatótanáccsá.  

Ennek tagjai: 

• a humán munkaközösség vezetője 

• a természettudományi munkaközösség vezetője 

• az osztályfőnöki munkaközösség vezetője  

• az idegen nyelvi munkaközösség vezetője  

• a szakmai munkaközösség vezetője 

 
Bizonyos kérdések esetén hozzájuk csatlakozik a diákságot patronáló tanár kolléga. 

Ad hoc módon kapcsolódhatnak be a döntésekbe az érintett kollegák (például: informatikus, 

testnevelő tanár, pályázatért felelős kolléga, stb.). 

A döntéshozásban, döntések előkészítésében nagy szerepe van a tantestületnek, amely 

mind véleményezési, mind döntési joggal bír bizonyos kérdésekben.  

 
Egy oktatási intézmény színvonalát több tényező együttesen határozza meg, így: 

• az oktatási folyamat eredményessége, 

• a nevelési tevékenység hatékonysága, 

• a tanító tanárok kompetenciája, készsége és hajlandósága a továbbképzésre, 

önfejlesztésre, 

• a kielégítő munkafeltételek, az oktatáshoz szükséges eszközrendszer rendelkezésre 

állása, 

• a jó atmoszféra, amelynek egyik alappillére az elégedettségnek. 

Kívánatos, hogy a szisztematikusság, folyamatosság, tettekben megnyilvánuló 

elhivatottság, innováció, kommunikáció és tudatos, felelősségteljes, a fenntartó elvárásainak 

megfelelően végzett tevékenység jellemezze az iskolavezetést és a tantestületet. 
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II.5.1 A mérés-értékelés szerepe a tagintézmény-vezetői munkában 

Lényegesnek tartom, hogy az tagintézmény-vezetés továbbra is konkrét 

teljesítménynormákat fogalmazzon meg, így mindenki számára világos legyen, hogy 

milyen elvárásoknak kell megfelelnie. Az elvégzett munkáról visszajelzés szükséges, a 

teljesítményt el kell ismerni, a hiányosságokat építő kritikai érzékkel fel kell tárni, s azokat 

korrigálni szükséges.  

Olyan helyi szabályrendszert kell érvényre juttatni, mely motiváló hatású, támogatja a 

valódi tudást, értékeket, elhivatottságot és továbbfejlődésre biztat. 

Az ezen területen elkezdődött pozitív változásokat a továbbiakban is szorgalmazni kell. 

Ennek eszközei a rendszeressé vált óralátogatások, az országos mérésekbe való 

bekapcsolódás, a pedagógus önértékelési team munkájának folytatása. Attól 

függetlenül, hogy a Köznevelési törvény életbe lépésével megváltozott a pedagógusok 

minősítési rendszere, megszűnt a Minőségirányítási program által tartalmazott 

pedagógusértékelő rendszer, szükségesnek tartom értékelő, ellenőrző rendszer alkalmazását.  

A következő időszak fontos célkitűzésének tekintem az iskola pedagógusainak folyamatos 

értékelését, önértékelését. A  pedagógus önértékelés célja a pedagógus oktató - nevelő 

munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és a fejlesztendő területek meghatározása. 

Ezen célok érdekében igyekszem magam is tájékoztatni kollégáimat a minősítési 

eljárásról, mellette továbbképzés keretében megismertetni őket a pedagógus 

életpályamodellel, portfólió készítéssel., ösztönözni őket a minősítési eljárásban való 

részvételre. 

A tagintézmény-vezetés fokozatosan törekedett arra, hogy megismertesse a kollégákat az 

értékelés, önértékelés fontosságával.  

Az iskolai pedagógusértékelési rendszer helyi szintjei a következők: 

• iskolavezetési szint (tagintézmény-vezető, tagintézmény - vezető helyettesek, 

kollégiumvezető) 

• munkaközösségi szint (munkaközösség vezetők) 

• önértékelés 
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A pedagógusok értékelése esetében is legfontosabb követelménynek az objektivitást 

tekintettük. Objektíven értékelni csak pontosan meghatározott, korrektül kivitelezett 

szempontrendszer alapján lehet. Az elmúlt vezetői időszak alatt elkészültek ezek az 

értékelési skálák, melyek irányadóak az értékelő tevékenységek során. Kizárólag konkrétan 

ellenőrizhető indikátorokat adtunk meg, így törekedve az esetleges szubjektivitás kizárására.  

Nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt időszakban az adminisztrációs munka 

színvonalának, alaposságának javítására. A pontos, precíz adminisztráció az alapja a 

gördülékeny ügyintézésnek, a mindennapi oktató-nevelő munka jól szervezettségének, 

valamint az elvégzett munka igazolásának. Az idei tanévtől kidolgoztuk a pedagógus 

munkaidő nyilvántartásának saját módszerét. 

Tagintézményi szinten biztosítani kell a kötelességek és jogok érvényre jutását, a 

kölcsönös tiszteletre, figyelmességre törekvést, az egyén és közösség érdekeinek 

összehangolását. 

Kiemelkedő fontosságúnak tartom, hogy az iskola minden pedagógusa megértse és 

magáénak vallja a közösen megfogalmazott célokat, képviselje az intézményt, legyen 

következetesen hű az iskola hagyományaihoz, elveihez. 

Emellett azonban örömmel fogadok önálló kezdeményezéseket, új ötleteket, javaslatokat 

is. Olyan tantestület formálása a további célom, ahol a pedagógusok szívesen tesznek 

kezdeményező lépéseket, gondolkodva vesznek részt a nevelő-oktató munkában, 

érdeklődést mutatnak az iskola további sorsát illetően, és természetesen nem riadnak vissza 

a tornyosuló kihívásoktól, esetleges nehézségektől. 

Vezetőként fontosnak tartom a pedagógusok motiválását. Itt természetesen elsősorban 

nem az anyagi jutalmazásra gondolok, hanem olyan lehetőségek megkeresésére, amelyek új 

lendületet adhatnak az iskolában tanító kollegáknak.  

A Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma az elmúlt években a régió dinamikusan fejlődő, modern 

eszköztárral rendelkező, az állandó fejlődést célnak tekintő intézményévé vált. 

Rendkívül fontosnak tartom a tantestület folyamatos alakulását, az állandó innovációt, 

melynek köszönhetően az iskola tantestülete még nyitottabbá válik – könnyebben teremt 

kapcsolatot más iskolákkal, nem jelent gondot egy-egy rendezvény megszervezése, az 

érkező vendégek kalauzolása, vendégül látása, tapasztalatok adaptálása és továbbadása.  

A team munka, az együttdolgozás a mindennapok részévé kell, hogy váljon, és ennek 

eredményeként szinte észrevétlenül, folyamatosan alakuljon a nevelőtestület 

szemléletmódja – legyen szó pedagógiai módszertárról, új informatikai eszközök 

használatáról, továbbképzésekről.  
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