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Mayer József 

A 3 éves szakiskola képzés közismereti programja 

 
 

A szakiskola célja az általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók szakképzése. Az iskola 

hároméves szakmai programjában közismereti és szakmai tartalmak kaptak helyet, évfolyamonként 

meghatározott arányban. A közismereti és szakmai tartalom elsajátítása a szakképzettség 

megszerzéséhez vezető tanulási utat biztosítja. A továbblépést, a továbbtanulás lehetőségét a 

szakiskola képzésben részt vevő  tanulók számára ez a program úgy biztosítja, hogy a korábban 

elszenvedett tanulási kudarcokat és hiányokat orvosolja, pótolja. Lehetőséget ad a tanulási 

tevékenységek eredményes és örömteli végzésére. A szakiskola – a másik két, érettségit is nyújtó 

középfokú iskolatípushoz képest – a rövidebb képzési idővel kívánja az itt tanuló diákokat szakmai 

végzettségük birtokában a munkaerőpiacra juttatni.  

 

A hároméves képzést követően minden tanulónak lehetősége van arra, hogy további tanulmányokat 

folytatva érettségi vizsgát tehessen, illetve újabb, az érettségit feltételező szakmai vagy egyéb 

felsőfokú tanulmányokat folytathasson.  

 

Az új tartalmi és módszertani elemeket tartalmazó közismereti program kidolgozását alapvetően 

azoknak a tanulóknak a köre indokolja, akik az általános iskolát követően ebbe az iskolatípusba 

jelentkeznek, de nem vagy csak részlegesen rendelkeznek azokkal a tudáselemekkel, kompetenciákkal, 

amelyek nélkül nem képzelhető el eredményes (szakma)tanulás.  

Egy másik fontos érv, hogy mivel e tanulók egy részének az alapkompetenciák, az olvasás-írás- 

szövegértés, valamint a számolás terén vannak komoly hiányosságaik, ezért esetükben a korábbi 

években jelentős tanulási kudarcot halmozódott fel és ennek kedvetlen következményeit a szakiskola 

az esetek jelentős részében nem tudta kompenzálni. 

 

E tanulók esetében a hátrányokat megsokszorozó kudarcok következményének tekinthető 

a korai iskolaelhagyás, 

a deviáns magatartási formák elterjedése, 

a konfliktusok megszaporodása az iskolai és a társadalmi életben. 

 

A Közismereti Program éppen ezért a hagyományosnak nevezhető tartalmak újbóli erőltetése helyett 

új tartalmi elemek érvényesítését vállalta, amelyeket nem hagyományos tantárgyi elrendezésben 

közvetít a tanulók számára. A műveltségi anyag kiválasztását és elrendezését alapvetően a NAT 

tartalmi követelményrendszere határozta meg, de e mellett figyelembe kellett venni a rendelkezésre 

álló időkereteket is. Szemben az elmúlt időszakban tapasztaltakkal, ahol a 9. és 10. évfolyamon 

jelentős óraszámban tanultak közismereti tantárgyakat a tanulók, a 3 éves programban ezt csekélyebb 

óraszámban tehetik meg. Az elmúlt évek, sőt évtizedek tapasztalatai nyilvánvalóvá tették azt, hogy a 

hagyományos tantárgyi tartalmak elsajátítására - különösen a hagyományos tanórai tanítási módszerek 

és keretek alkalmazása mellett - gyakorlatilag nincs esély. 

 

Az új típusú Közismereti Program esélyt ad a szakiskolai tanulóknak és az ott tanító tanároknak arra, 

hogy a tanítási-tanulási folyamat konstruktív, közös munka eredménye legyen, amelynek 

következtében a tanulók felkészültebbé válhatnak a szakmai tartalmak eredményesebb elsajátítására 

annak érdekében, hogy a választott szakmájukat jobb minőségben végezhessék.  

A Közismereti Program jelentős hangsúlyt fektet arra is, hogy erősítse a tanulók elkötelezettségét a 

tanulás fontosságának a felismerése és az iskola világának az elfogadása  mellett.  

 

A Közismereti Program intézményi szintű alkalmazása  

 a tanulás hagyományos tartalmainak felváltásával,  

 az ehhez kapcsolódó tanítási-tanulási módszerek megújításának igényével 

  valamint a szakképzés körülményeinek tervezett megváltoztatásával 
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a szakiskolai közismereti oktatás paradigmaváltását készíti elő. 

A fejlesztés jelenlegi fázisában a tanítást támogató eszközök kidolgozására esik a hangsúly. Egyrészt 

tovább folytatódik a digitális tananyagfejlesztés, másrészt az eddigiekhez képest részletesebb, minden 

órára kiterjedő módszertani segédanyag készül a pedagógusok számára. 

 

Melyek azok a nehézségek, amelyekkel továbbra is szembe kell néznünk? 

a. A pedagógus módszertani kultúrája sok esetben rendkívül egysíkú.  

b. A komplex program alkalmazása nem lehet hatékony az alapvetően frontális óravezetésre 

épülő stratégia esetében. 

c. Az intézmények többségében a tervezést (a tanmenetek szintjén) a pedagógusok továbbra is 

individuálisan készítik el. A kollektív tervezés hiányában a tankönyv nem tudja működtetni az 

eredeti elképzelések szerinti komplexitást. 

d. A pedagógusok jelentős része gondolkodását a hagyományos tantárgyi szerkezet jellemzi. A 

tantárgyközi tartalmak átgondolása ebbe a mentalitásban nem fér bele. 

e. Az eredményes és hatékony tanítás feltételének sokan még mindig kizárólag az óraszám-

emelést tartják megfelelő megoldásnak. Nyilvánvaló, hogy ez nem járható út. 

f. Fontos megemlíteni, hogy az iskolák vezetői (a menedzsment) közül sokan nem értették meg, 

hogy itt nem egyszerűen egy új tankönyv bevezetéséről van szó, hanem paradigmaváltásról, 

amelyhez szakmai támogatást kellett volna nyújtani a pedagógusok számára. 

g. A programon részt vett iskolákban nem használják ezt a tankönyvet, de nyilván mást sem. 

Ellenőrizetlen tartalmakból zajlik a tanítás, amely súlyos szakmai kérdéseket vet fel. 

h. Továbbra sem történik meg a közismereti és szakmai tantárgyak tartalmi elemeinek az 

összehangolása. Ennek az elmaradása súlyos vezetői hibának tekinthető. 

 

 

 


