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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 14. §-a. 

20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 180-182. §

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § 3. melléklet a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 

23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról – mellékletek:
 A HÍD I-II. programok közismereti kerettantervei elérhetőek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (http://kerettanterv.ofi.hu) 
 A HÍD I-II. programok szakmai tantervei elérhetőek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és 

Felnőttképzési Igazgatóság honlapján. (https://www.nive.hu) 
2011. Évi CLXXXVII: törvény a Szakképzésről VIII/A. fejezet a Szakképzési Hídprogram 24/A§

I.1. Jogszabályi háttér



A program visszatérési, újrakezdési lehetőséget biztosít a legkorábbi iskolaelhagyóknak.
Célja a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzésbe történő bevezetés, 
a munkavégzés kulturális és egyéb szabályainak megismertetése és elfogadtatása. 

I.2. A program célja



Híd I. program: „ A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre ésszükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshozszükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat.

A Híd I. programban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhezigazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretébenmegismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel.

Híd II. program

„Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hatáltalános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben a 15.életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. „

I.3. Az indulás éve: 2013
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VIII/A. FEJEZET63

A SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM

24/A. § (1) A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint rész-
szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul. A SzakképzésiHídprogram keresztfélévben is indítható.
(2) Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általánosiskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja.
E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán atanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányikövetelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldönfolytatta.
(3) A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépésidőpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.
(4) A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.
(5) A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolaivégzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.

II.2.  2011. évi CLXXXVII. törvény a Szakképzésről 



III. A BMSZC Than Károly Ökoiskola bemutatkozása



III.2. Képzési formáink



2007. Felzárkóztató program – pályázati program keretében
 Epochális oktatási forma
 Délutáni tanítás

2009-2011. DOBBANTÓ – program – FSZK pályázat keretében
 Páros óravezetés
 Próbatananyag – reflexív naplókkal
 Pályaorientációs, önismereti és szocializációs foglalkozások

2013. Híd – program: Híd II/10 hónapos és   Híd II/20 hónapos képzés
 2014. tavasza OFI óralátogatások, tanulói kompetenciák mérése
 2014. májusa HÍD – konferencia: Budapest, Pest-megye és a Dunántúli megyék számára

III.3. A hidas képzés előzményei



Mit tudunk nyújtani számukra?
- Osztályozó vizsgával  7. és 8. osztály befejezése

- Alapfokú végzettséget igazoló tanúsítvány kiállítása
- Sikeres komplex szakmai vizsga esetén: OKJ-s rész-szakképesítés megszerzése

- Továbbtanulás  új szakközépiskolai osztályainkban (3 éves képzés),
- utána 2 év alatt érettségi vizsgára felkészítő képzés

III.4. Mi a diákok célja a Híd-programban?



Alternatív- munkaközösség pedagógusai:
mentorálás és team-munka

2013. szeptembere - 2016. júniusa: Köznevelési Híd-program
 Híd II/10 hónapos képzés 3 osztály/tanévenként
 Híd II/20 hónapos képzés 1 osztály/tanévenként: 

Fröccsöntő rész-szakképesítés

2016. szeptemberétől: Szakképzési Híd-program
 Híd II/20 hónap: 9. évfolyamon - 3 osztály: Pilis, Somló, Vértes –
Hulladékkezelő és szállító rész-szakképesítés OKJ-száma: 21 851 01

III.5. Szakképzési Híd - osztályaink



Noé bárkáján – interaktív módszertani játszóház pedagógusoknak
1. Itthon vagy-e hidas mester?
 Csoportalakító személyiségek projekciói

2. Hídverés (a diákok és a „Thanulás” közé)
 Meghökkentő állítások kontrákkal
 Verbális játék logikai érveléssel

3. Hajóácsok titkai – kreatív feladatok
 Versköltés
 Papírfaragás- és díszítés
 Művek bemutatása

4. Egyenruhát felöltve: csoportalakítás

IV. Szakképzésen innen, az Üveghegyen túl



V. Kötetlen szakmai beszélgetés a hídon



Köszönöm a figyelmet!
Tóth Csilla Ida

szaktanácsadó

toth.csilla.ida@gmail.com


