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Összefoglaló a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 
Pogány Frigyes Szakgimnáziumában tartott rendezvényekről 

 

I. A CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! című nemzetközi projekt bemutatása és 

alkalmazása a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes 

Szakgimnáziumában 

Intézményünk részt vett a CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! című nemzetközi 

projektben, amelynek fő célja egy intézményi szintű korai jelzőrendszer bevezetése és 

alkalmazhatóságának tesztelése volt. A vállalásunk jelentős szemléletváltást, újfajta 

megközelítést igényelt mind a bevont iskolai csapattól, mind a tanároktól. Az Őszi Pedagógiai 

Napok programján a bevezető előadásban a Korai jelzőrendszer kiépítése egy iskolában 

címmel iskolánk munkáját és eddigi eredményeit mutattuk be a projekten belül. 

A pályázat megvalósítására munkacsoport alakult, mely teljesen független a kollégák által 

tanított tantárgyaktól. Ez ma már önálló munkaközösségként működik. Kialakítottuk a 

klubszobánkat, melyet fejlesztő játékokkal szereltünk fel, a bútorzata alkalmas kötetlen 

beszélgetésekre, de tanórák tartására is. 

A program során kidolgozott és alkalmazott módszerek fő célja, hogy minél hamarabb 

kötődjenek diákjaink az iskolánkhoz. Ennek érdekében több programot is szervezünk, ilyenek 

a 0. szülői értekezlet, a 0. osztályfőnöki órák, a gólyatábor, az Iskola másképp hetünk (az első 

tanítási héten). Az első tanítási héten minden diákunkat felmérjük, így megismerjük a 

fejlesztendő vagy tehetséggondozásra alkalmas adottságaikat, elkezdjük az osztályközösséggé 

formálás folyamatát, amelyhez erre alkalmas játékokat válogatunk (például a komplex 

instrukciós program – KIP – bevezető játékaival, kialakítjuk a közös normákat).  

Beazonosítottuk azokat az indikátorokat, melyek később a lemorzsolódáshoz vezethetnek. A 

tapasztalataink azt mutatják, hogy ebben a vezető szerep a magas mulasztott órák számának 

jut, az elért tanulmányi átlag nem annyira számít. Ha a tanuló nincs jelen, akkor van a 

legkevésbé lehetőségünk hatni rá, bevonni a közösségbe. 

A siker érdekében kerekasztal beszélgetéseket kezdeményeztünk, szerveztünk külső partnerek 

bevonásával. A kerekasztal beszélgetésbe először a családokat segítő szervezeteket, hivatalos 

szerveket vontuk be, a másodikra az edzői kört (sok igazolt versenyző jár hozzánk), majd a 

harmadik alkalommal már nemcsak kötetlen beszélgetésre invitáltuk őket, hanem szimulált 

esetek megoldásába vontuk be őket, melyben mindenki a saját hatáskörében oldotta meg az 

esetet. Így egy jó hangulatú, a külső partnerek hatáskörét sokkal jobban megismerő program 

kerekedett. 
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A program egyik, általunk bevezetett újítása, hogy a tanulóinkat negyedévente zárjuk le, 

ezután nevelési értekezlet keretében beazonosítjuk a veszélyeztetett diákokat, akiket később 

fejlesztésre, felzárkóztatásra vagy egyéni fejlesztési terv megbeszélésre hívunk. Ez utóbbira a 

szülőt is meghívjuk, amely beszélgetés egy „szerződéssel” zárul, amit minden résztvevő aláír, 

és magára nézve kötelezőnek tart. Ezeket negyedévente felülvizsgáljuk. 

Az érdeklődőket ezekkel a főbb eredményekkel ismertettük meg.  

Az előadást műhelymunka követte, amely szimulált osztályfőnöki óra keretében KIP-

módszerrel mutatta be a CroCooS projekt alatt megismert eszközök gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségeit. 

 

A szimulált osztályfőnöki órán olyan nyílt végű csoportfeladatokat kaptak a kollégák, 

amelyeket az első héten tartott osztályfőnöki órákon kapnak a diákok.  

 

1. csoport feladata volt: Viselkedési szabályok felállítása az osztályban (plakátkészítéssel) 

Készítsétek el egy plakátra, hogy mi jellemzi a tökéletes osztályközösséget! Milyen 

szabályokat, normákat kell betartanunk ahhoz, hogy mindenki jól érezze itt magát, senki ne 

akarjon elmenni, lemorzsolódni tőlünk? Szerepeljen a plakáton, hogy milyen elvárásaitok 

vannak 

 a társaitokkal,  

 tanáraitokkal,  

 saját magatokkal szemben!  

Nevezzetek meg legalább tíz jellemzőt (elvárást, szabályt, normát)! Törekedjetek az 

esztétikus munkára! 

 

2. csoport feladata volt: Segítő beszélgetés (párbeszéddel kellett kiegészíteni egy megkezdett 

történetet) Olvassátok el az alábbi esetet! 

Julcsi nem szeret iskolába járni. Állandóan számonkérik dolgozatok, felelések formájában. 

Ha tanul, a legjobb eredménye is csak gyenge közepes. De ehhez az eredményhez rengeteg 

idő kell, s Julcsinak nincs ennyi energiája egy olyan feladatra, amely rövid távon alig térül 

meg, ezért jegyei nagyon rosszak, már másodjára járja a kilencedik sportosztályt. Pedig 

sportolni szeret, labdajátékokban például kiemelkedő, miatta is nyerik sorban a trófeákat, de 

a sportszakmai elmélet már kifog rajta. Testnevelés tanára szeretne segíteni, ezért behívja 

Julcsit egy segítő elbeszélgetésre.  
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Beszéljétek meg, hogy mi hangozhat el egy ilyen beszélgetésen, milyen kérdéseket tegyen fel 

a tanár és milyen stílusban! Írjátok meg a párbeszéd vázlatát kb. 10-15 mondatban! 

Szerepeljen a párbeszédben, hogy: 

 a tanár úr őszinte válaszokat kapna Julcsitól, vagy a lány tolakodásnak venné?  

 Julcsi milyen ígéretet, vállalásokat tenne a jövőre nézve?  

 Hol kerüljön sor egy ilyen beszélgetésre?  

Játsszátok el, a beszámoló legyen Julcsi, a másik szerepet a kistanár osztja ki! 

 

3. csoport feladata volt: Történetmesélés (jövőkép felrajzolása két életút alapján) 

A CroCoos eszköztárában szerepelnek tanulságos rövidfilmek is. Az egyikben két fiatalember 

beszél életének alakulásáról. Kalló Iván 20 éves, érettségizett, szakmája van; Yamak Donát 21 

éves, kimaradt a középiskolából, szeretné folytatni, de most még nem teszi. Képzeljétek 

tovább a kisfilmben szereplő két diák életét a továbbtanulás és a munka szempontjából! 

Állapodjatok meg abban, hogy tanulnak-e még a jövőben a fiúk, vagy arra a tudásra építik a 

jövőjüket, amit eddig megszereztek! 

Írjatok két rövid jövőképet - mi lesz velük fél, 1, 5, 10, 25 év múlva - munkahely és fizetés 

szempontjából, azaz mit és hol dolgoznak, és mennyi pénzt kapnak ezért a munkáért!  

 

4. csoport feladata volt: Hogyan keltsük fel a diákok érdeklődését (12 pontos terv készítése)?  

Készítsétek el az ideális iskola tervét, ahonnan senki sem akar lemorzsolódni!  

Beszéljétek meg, hogy:  

 milyen környezetben, milyen eszközökkel, milyen tanárok, milyen tantárgyakat 

tanítanának!  

 Mikor kezdődjön, és meddig tartson a tanítás?  

 Mitől lehetne az iskola az a hely, ahol jól érezzük magunkat?  

Az összegyűjtött jellemzőkből alkossátok meg a diákok 12 pontját A mi iskolánk címmel!  

 

5. csoport feladata volt: Szektorok közötti együttműködés – partnerek feltárása, 

együttműködések kiépítése (gondolati térképpel) 

Olvassátok el az alábbi esetet! 

Ádám 17 éves fiatalember, 3 kisebb lánytestvére van. Apukája nem tartja a családdal a 

kapcsolatot, az édesanyja az egyedüli családfenntartó, ezért Ádám hétvégente egy 

gyorsétteremben dolgozik, hogy meg tudjanak élni. A gyorsétterem heti kétszer hétköznap 

délutánokra is ajánl munkát, ezért Ádám az utóbbi hónapban többször elment az utolsó 7. és 
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8. órákról, gyűlnek igazolatlan mulasztásai. 30 igazolatlan óra után megszűnik a tanulói 

jogviszonya. Hiányzásainak következtében tanulmányi eredményei is romlani kezdtek. 
 

Vitassátok meg, hogy mit tehet Ádámért az osztályfőnök, az iskola!  

Egy gondolattérképen ábrázoljátok, hogy milyen lehetőségeik vannak, kikhez fordulhatnak, 

ha maximálisan segíteni szeretnének Ádámnak, s annak milyen következményei (jogi is) 

lehetnek! 

 

6. csoport feladata volt: Szektorok közötti együttműködés – partnerek feltárása, 

együttműködések kiépítése (gondolati térképpel, táblázatba foglalással) Olvassátok el az 

alábbi esetet! 

Peti lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló lett, pedig tavaly még a jobbak közé tartozott. 

Peti idén szerelmi bánatban szenved, mert az osztálytársa, akivel nyár elején járt, azóta egy 

másik osztálytársába lett szerelmes, s az új pár látványosan folyton együtt van. Peti nem akart 

iskolába jönni, hogy ne is lássa őket, ki is szeretett volna iratkozni, de szülei ezt nem engedik. 

Peti ezért bejár, de az órákon nem tanul, csak fekszik a padon és sajnálja magát, tanulmányi 

eredménye drasztikusan leromlott, szinte minden tárgyból bukásra áll.  Tanárai nem tudják az 

okokat. 

Gyűjtsétek össze egy táblázatba, hogyan segíthetnének, és hogyan árthatnának a legtöbbet 

Petinek a barátok, a szülők, az osztályfőnök, a szaktanárok! 

 

A csoportfeladatok bemutatása után mindenki egyéni kérdést, feladatot kapott az elkészített 

közös munkájukra építve. A cél e módszerek megismertetése mellett a komplex instrukciós 

program technikáinak bemutatása is volt. A részletes óravázlat megtalálható az alábbi URL 

címen: https://tka.hu/docs/palyazatok/alma_a_fan_1._muhely_osztalyfonoki_oravazlat.pdf  

 

II. A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a középiskolai humán reál és szakmai 

órákon 

A komplex instrukciós program hatékonyan alkalmazható a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók megtartásához. A program módszereiből nyújtottunk ízelítőt (hejőkeresztúri módszer: 

http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2004/tel/4.pdf) humán, reál, és szakmai 

bemutató órákon, majd a látottakat megbeszéltük. Az órákat tematikusan állítottuk össze, 

humán (történelem, magyar nyelv, irodalom, művészetek), reál (matematika, biológia, 

mindennapi pénzügyeink) és szakmai tantárgyakként (munkaszervezés, programozás 

gyakorlat, elsősegélynyújtási gyakorlat és gimnasztika gyakorlat) csoportosítva. Ezzel a széles 

https://tka.hu/docs/palyazatok/alma_a_fan_1._muhely_osztalyfonoki_oravazlat.pdf
http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2004/tel/4.pdf


 
ŐSZI PEDAGÓGIAI NAPOK 2018 

Lemorzsolódás elleni eszközök a mindennapokban 
 

Oldal 5 / 7 

 

kínálattal azt is szerettük volna bemutatni, hogy a módszer tantárgyfüggetlen, illetve az 

érettségi vizsgatárgyak esetében ugyanúgy alkalmazható, mint a többi tanórán. A módszert 

azért tartottuk bemutatásra alkalmasnak, mert már több iskolában is „csodát tett”. Iskolánk 

abban végzett úttörő munkát, hogy az eddig kizárólag általános iskolákban alkalmazott 

programot középiskolai szintre adaptálta. A kommunikációskészség, az együttműködési 

készség és a problémamegoldási készség a munkáltatók által elvárt kompetenciák ma már, 

ezeket a KIP-es órákon folyamatosan fejlesztjük. 

A lemorzsolódás egy másik komoly tényezője a perifériára szorulás, a sikertelenség is lehet, 

azaz a pedagógus számára az egyik kihívás a megfelelő státuszkezelés. Legfőbb kérdés 

mindig az, a pedagógus HOGYAN teszi ezt! 

Ez a program ebben is segítséget ad a pedagógusoknak. Mi is az a komplex instrukciós 

program, azaz a KIP? Szorosan értelmezve egyféle kooperatív technika, de annál sokkal több! 

Amitől kooperatív, hogy a tanulók csoportokban dolgoznak. 

Amitől sokkal több: 

 A tanulók, a szaktanár által előre meghatározott heterogén csoportokban dolgoznak, 

hogy a csoporttagok jobban megismerjék egymást. (Együttműködési készség 

fejlesztése, státuszkezelés.) 

 Mindenkinek van egyénre szabott feladata a csoporton belül, amiért ő felel (kistanár, 

eszközfelelős, beszámoló, időfelelős, írnok, csendfelelős, rendfelelős). Ezek a tanév 

során rotálódnak, azaz mindenki mindenfajta feladatot ellát. Bevonódnak a munkába a 

periférián levő diákok is, a magasabb státuszú tanulók megtanulnak az alacsonyabb 

státuszú szerepekhez is alkalmazkodni. (Státuszkezelés.) 

 A csoportfeladatok nyílt végűek, és minden csoport más-más feladatot kap egy 

témakörön belül, így kerülve el a versenyhelyzetet. Nincs rossz megoldás, a 

produktumok a tanulók kreativitásán múlnak. Nincs versenyhelyzet, hiszen csak jó 

megoldások születhetnek. (Problémák megoldása, státuszkezelés.) 

 A csoportfeladatok személyre (csoportra) szabottak, melyek a csoport tagjainak 

készülnek úgy, hogy mindenki találjon neki megfelelő feladatot, és csak együtt tudják 

a megadott idő alatt elkészíteni, legyen kihívás számukra. A gardneri intelligenciák 

sokkal jobb kihasználása, a tantárgyi koncentráció lehetőségének kincsesbányája; a 

tanulók megismerhetik egymás erősségét, nem csak a lexikális tudás az érték. 

(Motiváltság erősítése, státuszkezelés.) 

 A feladatok megoldása közben a tanulók folyamatosan kommunikálnak. 

Kommunikációs készség fejlesztése). 
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 A tanári szerep átruházása a kistanárra, másfajta munkakapcsolat kialakításának 

lehetősége. 

 A beszámolót mindenki meghallgatja, teljes figyelemmel. (A közös szabályok 

betartatása, szabálykövető magatartás erősítése, egymás tisztelete.) A tanulók 

önkételenül is elismerik egymás munkáját, például egy szépen kivitelezett plakát, egy 

jól eljátszott jelenet vagy kreatív mozgássor bemutatásakor. 

 A csoportfeladatokra egyéni feladatok épülnek, melyek egyénre szabottak, azaz 

tökéletes a differenciált foglalkoztatás. Ezek megoldásában a csoporttagok 

segíthetnek, de előadni már önállóan kell. 

 A pedagógus egész idő alatt megfigyel, és minden értékelhető mozzanatot azonnal 

megdicsér. (Státuszkezelés, a dicséret hatalmának alkalmazása, a diákok 

sikerélményhez juttatása.) 

 

Alábbiakban mintát láthatunk egy óratervből, melyben a csoportfeladatokra egyéni feladatok 

épülnek. Az óra a felnőttoktatásban résztvevők számára készült a sportágazati szakképzés 

speciális óratípusok (kangoo) órájához. 

 

Az óra címe (nagy gondolata): Egyszer hopp…! 

A felvezető ismertető: Az első cipőt Gregory Lektham, egy kanadai feltaláló alkotta meg a 

kilencvenes évek elején. Az volt a célja, hogy egy olyan sporteszközt hozzon létre, amelyben 

a sportolók munkáját oly sokszor gátló sérüléseket ki lehet iktatni, vagyis mindenféle veszély 

nélkül lehet sportolni. A cipő első sorban tehát preventív jelleggel született meg, csak később 

derült ki, hogy a rehabilitációban és sok más területen is nagy szerepe lehet. Egyre inkább 

szélesedett az a kör, amelyben alkalmazták a cipőt. Kezdődött azzal, hogy futóatléták 

használták. Majd megtalálták a kapcsolatot az aerobikkal, és szinte teljes egészében átültették 

azokat a mozgásformákat a Kangoo órába, melyeket az aerobik használt. 

A csoport feladata: Kangoo Power óra (alap aerobik mozdulatok kombinációja) 

gyakorlatainak összeállítása  

 A csoport állítson össze egy 6 gyakorlatból álló Kangoo Power gyakorlatsort kezdő, 7-

8 évesekből álló gyerekcsoport számára! Segíthet az „Állatfarsang” stb. mozgás 

anyaga! 

 A gyakorlatok könnyen összefűzhetők legyenek! 

 A csoport mutassa be az elkészült munkát! 
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Egyéni feladat 

1. Van-e olyan gyakorlat, amelyet mindenképp kicserélne, ha a mozgássort 14-16. 

éveseknek állítaná össze? Mutassa be a módosított gyakorlatot! 

2. Milyen stílusú zenét választana, ha a gyakorlatsorból bemutatót szeretne összeállítani, 

például a sportolás népszerűsítésére? 

3. Még két gyakorlattal egészítse ki a saját gyakorlatsorukat, és fűzze a 8 gyakorlatot úgy 

össze, hogy azok folyamatosan ismételhetők legyenek! 

4. Melyik gyakorlatot venné ki mindenképp a gyakorlatsorból, ha Önnek kellene 

betanítania a gyerekeknek? 

A tanítási óra célja a vizsgafelkészítés volt. A gyakorlati vizsgasor hasonló feladatokat 

tartalmaz, a vizsgabizottság kérdései is hasonlóak. 

 

A fentekből is kitűnik, hogy az órán végig a tanulók dolgoznak. A módszer mind 

felzárkóztatásra, mind tehetséggondozásra is ragyogóan alkalmas. Remek lehetőség a 

pedagógus munkájának bemutatására például minősítéskor. 

A módszer sokrétűsége miatt az érdeklődők az órák megtekintése után természetesen nem 

lettek alkalmasak a módszer használatára, hiszen a módszer alkalmazása nagyon szigorú 

forgatókönyv szerint zajlik (ami főleg a kezdeti időszakban rengeteget segít), de szándékunk 

szerint felkeltettük az részt vevők igényeit eszköztáruk bővítésére. A módszer rutinos 

alkalmazását meg kell előzze egy minimum 30 órás továbbképzés, majd mentorral támogatott 

utókövetés. Részletesebben tájékozódhatunk a http://komplexinstrukcio.hu/ weboldalon. 

 

A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy kollégáink felkészültségét és a bemutatott órákat 

egyöntetűen magas színvonalúnak tartották a kollégák. Ez késztet minket arra, hogy 

hagyományt teremtsünk a pedagógiai napok rendezvénysorozataiban. 

 

Reményeink szerint itt, a közép-magyarországi régióban is lehetővé válik a módszer 

elsajátítása a pedagógusok számára. Itt, Budapesten két iskolában is vannak erre kiképzett 

szakemberek. A két iskola a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes 

Szakgimnáziuma és a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Mandfréd 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. 

http://komplexinstrukcio.hu/

