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BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium  

Az átmenet megkönnyítése az általános iskola 8. 

osztályából a középiskola 9. osztályába  

 

Készítette: Derczbach Tamás szaktanácsadó,  

             Tóth Mónika szaktanár, fejlesztőpedagógus  

 

  

I. Az intézmény rövid bemutatása  

  

 Nappali tagozaton tanulóink száma 600 fő  

 Négy éves közoktatási szakasz, illetve nyelvi előkészítés esetén öt éves 

(évfolyamonként egy) 

 Ágazataink: közgazdasági és közlekedési ágazat  

 Emelt szintű szakképesítést adó két-, illetve egyéves szakképzési szakasz (OKJ)  

 SZAKKÉPESÍTÉSEINK:  

• Pénzügyi-számviteli ügyintéző  

• Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző  

• Nonprofit menedzser  

• Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)  

• Vállalkozási bérügyintéző  

• Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző,  

• Üzleti szolgáltatási munkatárs  

  

II. Beiskolázás folyamata  

Előkészítő szakasz  

 Cél: már előre lehetőséget teremteni arra, hogy megismerjük a diákokat, ők pedig az 

iskolát. Fontos az is, hogy már az elején láthassuk, kinek felel meg a mi iskolánk, és 

kiszűrjük azokat, akiknek nem megfelelő. Így elkerülhető, hogy az esetleges rossz 

iskolaváltás időveszteséget, kudarcot okozzon a diáknak. Azt gondoljuk, fontos, 

hogy a diákok jól válasszanak, ennek érdekében igyekszünk minél több információt 

adni számukra.   

 Rengeteg nyílt napot, szülői értekezletet tartunk nyolcadikos diákok és szüleik 

számára, folyamatosan megjelenünk a környékbeli általános iskolákban, 

továbbtanulási rendezvényeken.  

 A nyolcadikosok számára pénzügyi ismeretek témakörben tartunk játékosabb jellegű 

órát, amin igyekszünk felkelteni az érdeklődést a pálya iránt, megmutatni nekik, 

miről is szól ez a szakma.  
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 Ingyenes előkészítő foglalkozásokat tartunk októbertől, amin az írásbeli felvételire 

készítünk fel bárkit, aki jelentkezik – elkötelezettség nélkül.  

Felvételi  

 Kötelező a központi írásbeli felvételi megírása. Ez is egy olyan szűrő, ami egyben 

jelzi a jelentkezők számára az iskolai követelmények szintjét.  

 Kötelező szóbeli felvételi: több részből álló beszélgetés, aminek célja, hogy 

személyes tapasztalatot nyerjünk a diákokról. Ez az az alkalom, ahol megmutathatják 

magukat, eredményeiket, érdeklődésüket. Nagyon sokat számít a beiskolázás 

folyamatában, hiszen itt már kapunk valamilyen képet a diákokról, nem csak a 

pontok számait látjuk. A szóbeli célja az is, hogy a leendő kilencedikes osztályok 

kialakításában figyelembe tudjuk venni a személyes tulajdonságokat is.  A 

beszélgetés során igyekszünk biztonságos, barátságos helyzetet teremteni.  

A szóbeli felvételi beszélgetés részei  

• Általános bemutatkozás, bevezető kérdések (honnan jött, mi a hobbija, kivel él 

stb.) – rövid szövegértési feladat  

• Általános pénzügyi kultúrával kapcsolatos témakör kifejtése (a témakörök a 

honlapról előre elérhetők, illetve az írásbeli felvételi után tartunk olyan órákat, 

amiken ezeket átbeszéljük. Megjelenő témák pl.: mit lehet elintézni a postán, mi 

a bankkártya előnye/hátránya, mi tartozhat egy családi költségvetéshez, mit 

mutatna be a lakóhelyén, milyen öltözködési, telefonálási illemszabályokat ismer 

stb.)  

• Nyelvi előkészítős osztályba jelentkezéskor: idegen nyelvű bemutatkozás, 

beszélgetés is van, illetve írnak egy bemeneti mérést  

• Minden diáktól kérjük, hogy hozzon magával pár iskolai füzetet, ezeket 

átlapozzuk. Minden diák elhozhatja a különböző versenyeken szerzett okleveleit, 

érmeit – ezekről is ejtünk pár szót.  

  

III. A 9. évfolyam nehézségei  

 Közösségbe való beilleszkedés  

 Új környezet elfogadása  

 Félelmek az új iskolával kapcsolatban (társak, osztály, tanárok, „mi lesz, ha nem jól 

teljesítek?”)  

 Megváltozott követelményrendszer  

 Életkori nehézségek  

 Stressz, szorongás stb.  

 Tünetek:  

• Romló tanulmányi eredmények  

• Csökkenő motiváció  

• Érdeklődés, lelkesedés szintjének süllyedése  

• „nekem semmi nem sikerül”  
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IV. Válaszkísérletek az átmenet kérdéseire  

  

1. Beszoktatási időszak   

Kéthetes időszak a tanév elején, amikor az iskolához, tantárgyhoz való pozitív attitűd 

kialakítását igyekszünk elérni. Ebben az időszakban tantárgyspecifikus tanulási 

technikákat, módszereket mutatunk a diákoknak, vázlatírást, könyvhasználatot, IKT 

eszközök, -felületek használatát tanítjuk. A számonkérések ebben az időszakban 

próbajellegűek. Értékelést kapnak, de a naplóba az kerül csak be, amit kér a diák.    

2. Negyedéves értékelés   

Évente kétszer, novemberben és áprilisban adunk jelzést a diáknak és a szülőnek 

egyaránt, hogy látunk-e valamelyik tantárgynál nehézségeket. Ez jelentheti azt is, 

hogy rosszabbul teljesít a diák, mint korábban, nem rendelkezik elég érdemjeggyel, 

nem látjuk biztosítottnak a félévi, év végi elégséges osztályzat megszerzését. Az 

időpont megválasztásában törekszünk arra, hogy legyen még ideje változtatni a 

diáknak, javítani eddigi eredményein.  

3. Értekezletek   

Osztályban tanító tanárok értekezlete munkarend szerint, illetve azon kívül is. Ezeken 

az értekezleteken igyekszünk a konkrét osztályok konkrét nehézségeit és 

pozitívumait feltárni osztály- és igény szerint egyéni szinten is.  

4. Mentálhigiénés munkaközösség 

Negyedik éve működő visszajelző, követő, támogató, fejlesztő szervezet, ami pótolja 

a korábban létező, de mostanra megszűnő munkaköröket is (pl. gyermekvédelmi 

szakember, iskolapszichológus stb.)  Állandó tagok: fejlesztőpedagógus, 

iskolapszichológus, 9. évfolyam osztályfőnökei, de a kollégák önként is 

jelentkezhetnek, ha részt szeretnének venni a munkában. A munkaközösség egyfajta 

„összekötő szervezet” a szülők, diákok, tanárok, vezetés között. Működési célja 

megtartani, segíteni, nem elveszíteni, nem magára hagyni a diákokat.  

Feladatkörök   

• Az iskolai tanulóközösség 10-15%-val foglalkoznak egyénileg: fejlesztőórák 

(nem csak szakvéleménnyel rendelkező diákoknak), beszélgetések, 

iskolapszichológusi ülések  

• Teljes osztályokban történő mediálás, segítés   

• Osztályfőnöki munka tartalmi és módszertani támogatása   

• Ifjúságvédelmi feladok ellátása, mediálás, fegyelmi tárgyaláson való részvétel  

• Pályázatfigyelés, pályaorientáció   

• Tehetséggondozás  

• Újabb módszerek bevezetése, legújabb módszertanok, aktuális oktatási 

kutatások figyelemmel követése   

• Figyelmi-védelmi rendszer kialakítása (kérdőíves követés, évfolyamfigyelés): 

A munkaközösség 9. és 10. évfolyamon kérdőív kitöltésére kéri a diákokat, 

amelyben iskolai környezettel, beilleszkedéssel, iskolai sikerrel/kudarccal, 
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életvitellel kapcsolatos kérdések szerepelnek. Ennek célja, hogy jobban 

megismerjük már év elején diákjaink hátterét, illetve a problémás helyzeteket.  

Az évfolyamfigyelés lényege, hogy a munkaközösség tagjai egymás között 

felosztva figyelik egy adott évfolyamon tanuló diákok tanulmányi és hiányzási 

adatait, és jelzik, ha kiugró adatot látnak, utánajárnak az okoknak, ha 

szükséges, segítséget ajánlanak fel. Ez a feladatkör jelenleg kísérleti 

stádiumban van.  

• Szülők segítése előadásokkal, egyéni beszélgetéssel  

• Tanári képzések szervezése  

 

5. Új „tantárgyak”, modulok   

• Tanulószoba   

• Tanulásmódszertan   

• Anyanyelvi, matematikai kompetencia fejlesztése   

• Önismereti modulok beépítése  

• Osztályfőnökök számára készített feladatgyűjtemény önismereti, csoportépítő, 

önfejlesztő feladatokkal (drámaórák)  

• Kiemelten sok iskolán vagy tanrenden kívüli program: beavató színház, 

gyakorlati helyek látogatása, JAM. Ezen programok célja „vonzóvá tenni” az 

iskolai életet, közösséget teremteni. Az iskola ne csak egy „gyár” legyen, hanem 

olyan hely, ahova jó bejönni.  

6. Módszertani megújulás:   

• Frontális órák helyett csoportmunka   

• Projektek, házi feladatok beszámítása  

• Élménypedagógia, gyakorlatibb szemléletű oktatás felé mozdulás – IKT 

eszközök  

• „Kitágított” tanterem – informális tanulási helyszínek (gyárlátogatások, 

interaktív előadásokon való részvétel, külső programok bevonzása)  

7. Szemléletváltás - mindset  

• Rögzült szemléletből fejlődő szemlélet felé   

• Tanári továbbképzés (Hősök Tere Program, Szent László Gimnázium, Virág  

Krisztina)   

• Tanulói tréningek  

• Nyomon követés – kutatás  

8. Értékelés megújítása  

• Fejlesztő értékelésre törekvés  

• Játékosítás  

• „Egyéni tanulói útvonalak”  

• Portfóliók   
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V. Tapasztalataink  

 Javulnak a tantárgyi tanulmányi átlagok (változóan 0,4-0,8-ig) 

 Csökken a gyengén teljesítő tanulók száma (15%-kal)  

 Csökken a félév során a tantárgyi elégtelenek száma (12%-kal)  

 Csökken az év végi tantárgyi elégtelenek száma (15-20%-kal)  

  

  

Budapest, 2018. november 23.     

  


