Pedagógiai Program (részlet) – Felnőttoktatás
A felnőttoktatás célja, feladatai
A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű
Szakgimnáziumában
a
felnőttoktatás
kerettantervének
tantárgyrendszeréhez
és
követelményszintjéhez igazodva jelenleg a 11-12. évfolyamon folyik a tanítás.
Iskolánkban a felnőttoktatás elsődleges feladata az érettségi vizsga megszerzésére felkészítő
oktatás a már nem tanköteles jelentkezőknek.
Vegyes összetételű hallgatói közösség számára biztosítjuk az érettségire való felkészülést. A
tanulók egy része munkahellyel rendelkező, dolgozó, középkorú felnőtt, másik csoportot a
szakiskolai képzésből kikerült fiatalok alkotják.
Olyan ismeretekhez akarjuk juttatni tanulóinkat, amelyek birtokában képesek lesznek
bekapcsolódni a középfokra alapozott szakképzésbe, illetve tudásuk alapján alkalmassá
válnak felsőfokú továbbtanulásra.
Biztosítani kívánjuk érettségizett tanulóink szakmai továbbtanulását az Alapító Okiratunkban
meghatározott szakirányokban.
Intézményünkben a 2 éves felnőttoktatás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.
Feladataink elvégzése során természetesen kapcsolódunk a nappali tagozatos képzéshez, az
ott megteremtett személyi és tárgyi feltételekkel dolgozunk.
A képzés kimeneti követelménye azonos a nappali tagozatéval.
A képzési forma
11-12. évfolyamon készítjük fel az érettségire a szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítvánnyal
jelentkezőket. Ebben a képzési formában a kötelező a magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem és idegen nyelv). A képzés időkerete heti 18 óra.
Nevelőmunkánk céljai, feladatai a felnőttoktatásban
A felnőttoktatásban résztvevők számára egyéb kötelezettségeik miatt a tanulás, a
követelmények teljesítése nem kis erőfeszítést igényel, ezért fontos pedagógiai feladatunk,
hogy erősítsük tanulóinkban a tudás megszerzésének igényét. Támaszkodunk a nappali
tagozatos fiatalokénál gazdagabb élettapasztalatukra.
Az oktatás sajátosságából következik, hogy a felnőttoktatásban részt vevőtanulók munkahelyi
és családi leterheltsége nagymértékű, ezért folyamatosan kell keresni a változatos tanítási
módszereket, hogy az iskolai tanulás–tanítás minél hatékonyabb, eredményesebb legyen.
A felnőttoktatásban részt vevő tanulóink tanítási órákra való felkészülése gyakran ütközik
nehézségbe családi, illetve munkahelyi problémák miatt. Ezek leküzdéséhez, megoldásához
igyekszünk minden segítséget megadni.
A tanulmányi feladatokat a tanév során egyenletesen osztjuk el, és fontos feladatunknak
tekintjük tanév vége előtt a rendszeres összefoglaló ismétléseket.

A rendszeres beszámolókat mindenkitől megköveteljük, de indokolt esetben halasztási
lehetőséget biztosítunk.
A tanítás során különös gondot fordítunk tanítványaink alapkészségének fejlesztésére, a
kompetenciahátrányok leküzdésére.
A felnőtt tagozat osztályfőnökei fontos feladatuknak tartják osztályuk közösséggé formálását.
Ez a tevékenység sikeres, az esti tagozatos osztályok szervesen illeszkednek az iskolai
közösségbe, a tanulók lehetőségeikhez mérten részt vesznek az iskolai programokban,
erősítik, gazdagítják iskolánk hagyományait.(Pl.: a nappali tagozatos osztályokkal együtt
tartjuk a végzős esti tagozatosok ballagását, esti tagozatos szalagavató szervezése.)

