
 

 
 
 
BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BELVÁROSI GAZDASÁGI 
SZAKGIMNÁZIUMA 

 

Pesti Magyar Színiakadémia  
Művészeti Intézményegysége 

Budapest 

 

 

 

 

 

Nevelési-pedagógiai program 
 

(a módosításokkal egybeszerkesztett, a evelőtestület által 2016. SZEPTEMBER 01-én 
elfogadott, az igazgató által jóváhagyott szöveg, 

hatályos 2016. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig) 

 

 



1 
 

Tartalomjegyzék 

Tartalomjegyzék ............................................................................................................... 1 

Nevelési Program.............................................................................................................. 3 

Az iskola alapítása, szervezeti sajátosságai ........................................................................... 3 
Preambulum ....................................................................................................................... 3 
Az iskola jellege: ................................................................................................................. 5 
Az iskola képzési irányai ..................................................................................................... 5 

Az iskolába  folyó evelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és 

eljárásai .................................................................................................................................. 6 
Az oktató- evelő u kát eghatározó általá os alapelvek ............................................. 6 
Nevelő u ká k élja: ....................................................................................................... 7 
Nevelő u ká k eszközre dszere ..................................................................................... 9 
A személyiség fejlesztésével kapcsolatos feladatok .......................................................... 9 
Az iskolaközösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok .................................................. 10 
A közösség fejlesztéséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek: ............................ 11 
Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje ................................. 12 
A pedagógusok helyi feladatai, az osztál fő ök feladatai ............................................... 12 
Kap solattartás a szülőkkel, ta ulókkal, az iskola part ereivel ....................................... 13 

A kie elt figyel et igé ylő ta ulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység .................... 13 
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység ....... 13 
A tehetség, a képesség ki o takozását segítő tevéke ség ........................................... 14 
Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok .................................................................. 15 
A tanulási kudarcban szenvedők felzárkóztatása ............................................................ 16 
A szo iális hátrá ok e hítését segítő tevéke ség ...................................................... 16 

Az iskola egészségnevelési programja ................................................................................. 16 
Elméleti háttér .................................................................................................................. 16 
Egészséges iskola .............................................................................................................. 17 
Az iskolai egészség evelő progra  szereplői .................................................................. 18 
Az egészséges életmód és életszemlélet kialakulásának feltételei ................................. 18 
Az egészséges életmód kialakítását támogató módszerek .............................................. 19 
Egészségnevelési céljaink megvalósítása ......................................................................... 19 
Az elsősegél -nyújtási alapismeretek elsajátítása ........................................................... 20 

Az iskola környezeti nevelési programja .............................................................................. 20 
Környezettudatosságra nevelés ....................................................................................... 20 
Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: ................................. 21 
Az iskolai környezet .......................................................................................................... 21 

A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok ......................................................... 22 

A pedagógiai progra  végrehajtásához szükséges evelő-oktató u kát segítő eszközök 
és felszerelések jegyzéke; a célok megvalósításának feltételrendszere ............................ 25 

Személyi feltételek ................................................................................................................ 25 

Tárgyi feltételek .................................................................................................................... 25 



2 
 

Finanszírozási feltételek ....................................................................................................... 25 

Hazai és nemzetközi kapcsolatok ......................................................................................... 26 

Helyi tanterv ................................................................................................................... 27 

A képzési folya at jelle zői ................................................................................................ 27 
Meghirdetett szakmák ..................................................................................................... 27 
Célok ................................................................................................................................. 27 
Gyakorlati képzés ............................................................................................................. 27 
Felvételi feltételek ............................................................................................................ 27 
Osztály és csoportrendszer .............................................................................................. 28 
Kötelező és sza ado  választható ta órai foglalkozások eghatározásá ak elve ......... 28 
Tanórán kívüli tevékenységek .......................................................................................... 28 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei, az eljárás rendje ................................... 29 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei ................................................................ 29 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a 

tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei ............... 30 
A ta ul á ok alatti vizsgák üte ezése, a vizsgaidőszak ............................................... 32 
Az osztályzat meghatározása a moduláris képzésben ........ Error! Bookmark not defined. 
Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 
értékelésében betöltött szerepe, súlya. .......................................................................... 33 
Az ottho i felkészüléshez előírt írás eli és szó eli feladatok eghatározásá ak elvei és 
korlátai .............................................................................................................................. 33 

A tanulók teljesítményének, magatartása, szorgalma értékelésé ek és i ősítésé ek 
követel é yei, i ősítésé ek for ája ................................................................................ 33 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai .................................................... 33 

Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerében ................................................................ 34 

A tanulók fizikai állapotának mérési módszerei ................................................................... 34 

Szakmai program ............................................................................................................ 35 

A szakképzés alapelve: ......................................................................................................... 35 

A szakképzés szintjei: ............................................................................................................ 35 

A gyakorlati oktatás rendje .................................................................................................. 35 

Záró dokumentumok ...................................................................................................... 36 

A pedagógiai progra  érvé yességi ideje, felülvizsgálata, ódosítási lehetőségei ........... 36 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozása .................................................................... 36 

Legitimációs záradékok ................................................................................................... 37 

 



3 
 

 

Nevelési Program 

Az iskola alapítása, szervezeti sajátosságai 

Preambulum 

Az iskola hivatalos elnevezése:  

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma 

 Pesti Magyar Szí iakadé ia Művészeti Intézményegysége 

  

Az iskola alapító okiratának száma: NGM/31416-2/2016 

az engedély kiállítója: Magyar Államkincstár  

  

Az iskola székhelye: 1074. Budapest, Dohány utca 65. 

 Az iskola postacíme: 1074. Budapest, Dohány utca 65. 

  

Az iskola, intézményegység vezetője,  
a pedagógiai programbenyújtója: Be kő Nóra 

Az iskola fenntartója:  Nemzetgazdasági Minisztérium 

Az iskola OM száma: 203061 

Az iskola típusa:  

 űvészeti szakgimnázium (kizárólag szakképzési évfolyammal) 

Az intézmény tevékenységei: 

Alaptevékenység: iskolai re dszerű appali és esti szakképzés és vizsgáztatás 

 iskolai re dszerű fel őttoktatás  

  

Az iskola beiskolázási körzete: országos 

Az intézmény jogállása állami fenntartású köznevelési intézmény 

 

Az iskola iskolare dszerű 
oktatás a  résztvevő tanulóinak száma: (2016/17) 

appali re dszerű elméleti és gyakorlati oktatásban: 48 fő 
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esti munkarend szerinti elméleti és gyakorlati oktatásban 3 fő 

Törvényességi felügyelet: 

Az intézmény felett a szakmai felügyeletet a Fenntartó gyakorolja. 
 

 

Az intézmény képviseletére jogosult 

  az intézményeg ség vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. 
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Az iskola jellege: 

Az iskola tevéke sége érettségi utá i képzésre irá ul. A él soporthoz első, vag  tová i 
űvészeti szakképesítést megszerezni kívánó 18-25 éves korosztály tartozik nappali 

tagozaton. Számukra biztosítjuk a szaktudás megszerzéséhez ma már elengedhetetlen 
korszerű i frastruktúrát és az ered é es, i te zív ta uláshoz szükséges te h ikai és 
személyi feltételeket, valamint a kulturált környezetet. Az esti munkarend szerinti 
oktatásban életkori megkötés nélkül részt vehetnek a tanulók. 

Az iskola képzési irányai 

A BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti 
Intézményegységébe 2016. szepte erétől appali és esti u kare d e  a 150/2012. (VII. 
6.  Kor . re delet e  eghatározott Országos Képzési Jegyzék e  szereplő alábbi 
szakképesítéseket hirdetjük meg 

Szakmacsoport Ágazat 
OKJ 
szám 

Szakképesítés  

ÉV
FO

LY
A

M
 

Évfolyam 
jelölése 

Munkarend 

4 
XLII. 

Előadó űvészet 
54 212 
03 

GYAKORLATOS 
SZÍNÉSZ 
Színházi és 
filmszínész 
szakmairány 

2 
1/13, 
2/14 

nappali 

4 
XLII. 

Előadó űvészet 
55 212 
01 

SZÍNÉSZ 
Szakképesítés-
ráépülés 

1 3/15 
nappali, 
esti 

A színészképzés a következő területeket öleli fel: 

Gyakorlati tárgyak: színészmesterség, , vers-és prózamondás, színpadi-szakmai gyakorlat, 
ének, hangképzés, , beszédtechnika, , színpadi mozgás,  színjátszás, színészi beszéd, 
daléneklés, zenés színészi gyakorlat, színpadi tánc és akrobatika 

Elméleti tárgyak:  Színházi-, filmes- és drá ai űalkotások törté ete, ele zése, esztétikája, 
foglalkoztatás, színjátszás elméleti és esztétikai ismeretei   

 

A féléves tanulmányi szakaszokat elméleti és gyakorlati vizsgák zárják le, amelyek sikeres 
teljesítésével, a második év befejezésekor – teljesítményük függvényében – Gyakorlatos 
színész (Színházi és filmszínész) a ráépülés sikeres befejezésekor Színész  bizonyítványt 
kapnak a növendékek.  
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Az iskolá a  folyó evelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 
feladatai, eszközei és eljárásai 

 
Az oktató- evelő u kát eghatározó általános alapelvek 

Célunk a űvészeti, vag  űvészethez kap solódó ágazatok elvárásai ak egfelelő agas 
űveltségű, kie elkedő szaktudású, kommunikatív, kreatív szakemberek képzése, 

továbbképzése, tanulóink számára pedig szakmai és lehetőség eseté  egzisztenciális 
perspektíva nyújtása.  

Az érettségizett, felsőfokú oktatási i téz é e  tová  e  tanuló, 18 feletti korosztály 
szá ára esél t kívá u k ad i az érettségire épülő, államilag elismert Színész szakma 
képesítésének megszerzésére; elősegítve ezzel egyéni érvényesülésüket.  

E ek kereté e  korszerű szak ai és rész e  az általá os űveltséget is övelő 
ismeretanyagot közvetítünk és hozzájárulunk a szakma színvonalas gyakorlásához, 
nélkülözhetetlen munkaszokások kialakításához, a szakmaszeretet alapjainak lerakásához. 

Az iskola céljai 

Az intézmény valamennyi dolgozójával és diákjával kapcsolatos elvárásként fogalmazzuk meg 
a feladatok szí vo alas egoldása irá ti igé  és készség egerősödését. Célunk egy olyan 
állapot elérése, amelyben mindenki saját és a környezete sikereinek érdekében 
munkálkodik, tudásá ak ővítésére és képességeinek fejlesztésére törekszik. 

A szakképesítés megszerzésére való felkészítés során gondot fordítunk az elhelyezkedési 
esél eket övelő készségek kialakítására, illetve azok továbbfejlesztésére. 

Ugyanakkor feladatunknak tekintjük azt is, hogy tanulóinkat felkészítsük további 
tanulmányok folytatására: akár egy második szakma megszerzésére, akár a tanulmányok 
szakirányú felsőoktatási i téz é e  törté ő ka atoztatására. 

Tanulóinkkal a képzés ideje alatt meg szeretnénk ismertetni azt a társadalmi, kulturális, 
tudo á os és űvészeti környezetet, ahol majd az általuk, vagy segítségükkel létrehozott 
alkotások megvalósulnak. Ezzel kívánjuk elérni, hogy tanulmányaik befejezése után 
tájékozottan és alkotó módon tudjanak az alkotó- és munkafolyamatokba bekapcsolódni. 

Iskolánk tö ek között élul tűzi ki, hog  tanulóinkkal megismertesse Európa és a világ 
külö öző űvészeti áramlatait, látókörüket szélesítse, képessé teg e őket kap solatok 
létesítésére külföldö  élő űvészekkel, a társ űvészetekkel, ezzel lehetőséget tere tve a 
világ űvészeti áramlataiba törté ő aktív ekap solódásra. 

Az iskola célja és feladata a szakmai képzés fol a atos egújítása, a agas i őségi 
színvonal biztosítása, sokoldalúan képzett szakemberek nevelése, számukra a piacképes 
tudás biztosítása. 

Célunk, hogy a képzés eredményeképpen a tanulók rendelkezzenek olyan általános és 
szakmai elméleti, illetve gyakorlati tudással és képességekkel, amelyeknek birtokában 
alkal assá vál ak a képzettségük ek egfelelő u kakörök szakszerű, ö álló etöltésére. 
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Feladatunk, hogy tanulóinkat megismertessük a űvészetek és eze  elül elsősor a  a 
szí űvészet személyiségfejlesztő és értékközvetítő szerepével, meg kívánjuk mutatni, hogy 
a kultúra és a űvészetek apjai k a  szi te soha e  tapasztalt érték e  járulhatnak 
hozzá a nemzeti öntudat egerősítéséhez. 

A képzés végére rendelkezniük kell a szakszerű és hatéko  u kavégzéshez, a jó 
kapcsolattere téshez szükséges képességekkel ko u ikatív képesség, szervező képesség, 
önelemző és értékelő képesség, kreativitás, manuális képesség). 

Alakuljo  ki és fejlődjö  a u kavégzésükkel kap solatos igé esség, viselkedésük e  pedig 
az őszi teség, a e sületesség, a u katársaikat, a part ereket és üg feleket eg e sülő 
felelősségteljes agatartás. 

Végső élu k ol a  űvészeti oktatási i téz é  űködtetése, a el  a hazai oktatási 
piacon eredményesen veszi fel a versenyt a hasonlóan színvonalas képzést biztosító 
iskolákkal. 

 
Nevelő u ká k élja: 

Az iskolában folyó nevelés és oktatás egymástól elválaszthatatlan tevékenységek: a magas 
színvonalon végzett szakmai oktatás e  képzelhető el értékek, agatartási és viselkedési 
normák átadása, az életviteli és munkakultúra alapelemeinek lerakása vagy 
továbbfejlesztése nélkül. 

Az iskolá a  fol ó evelő u ka értékközpo tú. Az értékek létrehozásá a  és 
érvényesítésében teret kapnak: 

 az emberi együttélés általánosan elfogadott szabályai 
 a polgári társadalom normái 
 az egyetemes és nemzeti kultúra értékei 

Ezek szerves eg séget képez ek, űködésük eg  idő e  jele ik eg. Az iskolai evelő unka 
élja ol a  értékek közvetítése illetve egerősítése, a el ek eg részt a tanulók 

személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben 
törté ő tevéke séget követőe  a saládra, a szűke  és tága  társadal i kör ezetre is 
pozitív hatást gyakorolnak. 

Nevelési folyamatainkban az alábbi értékek közvetítését teki tjük alapvető ek: 

Pedagógiai humanizmus 

Az iskola céljából is fakadóan hangsúlyt helyez a pedagógiai hu a iz us teljes körű 
érvényesülésére, a tanulók jogainak tiszteletben tartására. A tanulóközpontúság iskolánk 
talán legfontosabb alapelve. 

A kiugróan tehetséges diákok tová fejlődését, eg é i űvészi elképzeléseit i de  
lehetőség szeri t segíte i kell. A g e gé  képességű tanulóknál, annak ellenére, hogy 
fel őtt diákokról van szó, alaposan meg kell vizsgálni és orvosolni a lemaradás okait, (fizikai 
adottságok hiánya, pszichikai, társadalmi, esetleg a agi ter észetű pro lé ák… , esetleg 
segíteni a valódi képességek ek egfelelő pál akorrek ió lehetőségét. 
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Szabadság, tolerancia 

Célunk, hogy nevelési- oktatási tevékenységünk során biztosítsuk tanulóink szabadságát úgy, 
hogy közben érvényre jusson a tolerancia.  

Az iskolai kötelezettségek teljesítése nem sértheti a tanulók személyiségi, cselekvési 
szabadságát, családi és magánélethez való jogát. Ez az elv megnyilvánul az oktatás 
menetének minden fázisában és az értékelésben is.  

Művészi eállítottsága iatt sok tanuló az átlagosnál érzékenyebben reagál a környezet 
hatásaira, éppe  ezért ele gedhetetle  az iskola részéről a toleranciára, egymás 
személyiségének, munkájának a megbecsülésére nevelés. Egészséges versenyszellem 
kialakításával meg kell akadályozni az egymással szemben megnyilvánuló sértő rivalizálást. 
Az egyéni bánásmód mellett fokozottan ügyelni kell arra, hogy egyik diák se legyen 
fontosabb, kivételesebb a másiknál a tanárok, az iskola számára. Minden tanulóval éreztetni 
kell, hogy fontos, értékes egyéniség, hogy az értékelés alapja konkrét, általuk is ismert 
norma. 

Az etika, mint pedagógiai érték 

Napjai k a  a fel őtt fiatalok evelésé e  kie elte  fo tos feladat a jó és a rossz, a helyes 
és a helytelen, az igaz és a hamis fogalmainak megértetése és a társadalmi érintkezés 
valame i területé  e ek egfelelő selekvésre, életvitelre való ösztö zés.  

Az esztétika, mint érték 

„az esztétiku  átélt elsajátításá ak hatására az e er képes felüle elked i saját sze él es 
világán, és megtisztulva, magasabb szintre emelkedve már egy nagyobb közösség, a polisz 
tagjaké t sze léli ö agát.  (Arisztotelesz) 

Köztudott, hogy az esztétiku  ko e trálta  a űvészetek e  va  jele , így természetes, 
hogy művészeti iskolá k i de  eg ilvánulásában ezt az értéket igyekszik képviselni. 

Felelősség 

Mindannyian (oktatók és diákok  felelősek vag u k ö agu k, eg ás és az iskola 
egészének fejlődéséért, az iskola értékei ek, jó hír evé ek egőrzéséért, a vállalt, vag  rá k 

ízott feladatok felelősségteljes elvégzéséért. A evelőtestület tagjai sze él es 
példamutatással, illetve egfelelő pedagógiai eszközökkel és módszerekkel segítik a tanulók 
helyes szemléletének kialakítását. Az iskola felelőssége, hog  a tanulók tanulmányi 
munkájukról egfelelő tájékoztatást kapjanak. A tanulók felelőssége, hog  az i for á iók 
birtokában képességeik ek egfelelőe  egfelelje ek a követel é ek ek. 

Teljesítmény 

Az iskola nagyra értékeli a kiváló teljesítményt. Minden feltételt biztosít az átlagos, és az 
átlag alatti teljesítményt nyújtó diákok számára is eredményességük növelése érdekében. A 
teljesítmények következetes értékelésével motiválja a jobb eredmények elérését. Az iskola 
figyelmet fordít arra, hogy az egyén képességeit kibontakoztathassa és hasznosíthassa 
közösségi és társadalmi szinten is. Az iskolai értékelés alapja az eg e lő el írálás elve. 
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Nevelő u ká k eszközre dszere 

A nevelési feladatok az általánosan preferált társadalmi értékek átadása és a tanulók 
értékválasztási beállítottságának fejlesztése mellett a szakmai etikai normák 
megismertetésére is irányulnak. 

Elvárás az iskola valamennyi dolgozójától a következetes értékközvetítés, az iskola űködési 
rendjének és fegyelmének biztosítása és megtartása.  

Különösen fontos, hogy az oktatás nyílt és bizalom teli légkörben folyjék, a csoport minden 
tagja szá ára követhetőe , a visszakérdezés lehetőségével kell egtarta i az el életi 
tananyag egységek előadásait. Érthetővé kell te i el élet ől és g akorlat ól eg ará t a 
kitűzött feladatokat és az értékelés szempontjait. Az elméleti és gyakorlati tárgyakból 
egyaránt arra kell törekedni, hogy a tanulók minél több alkotással ismerkedhessenek meg 
személyes élményen keresztül vagy a technikai eszközök segítségével. A feladatok 
kitűzésekor fig ele e kell ve i a fel őtt diákok irá ultságát, elképzeléseit, ill. felkelteni 
az érdeklődést a pedagógus által kitűzött feladat irá t, egértet i és elfogadtat i a feladat 
szükségszerűségét az oktatás fol a atá a ; hisze  fel őtt e erké t a szak a irá ti 
motivációval választották az iskolát, az adott művészeti ágat. 

A soportlégkört, a feladattudatot, a közösséghez tartozás érzését kell erősíte i. 

A foglalkozások szervezésében a differenciált foglalkozás elvének kell érvényesülnie, ezáltal 
biztosítva minden tanuló számára az opti ális fejlődés lehetőségét. 

 

Az iskola oktató- evelő tevékenységében folyamatosan érvényesíteni kell az alábbi általános 
értékeket: 

 e sületesség, íltság, őszi teség, 
 kulturált viselkedés: figyelem, tapintat, jó modor, 
 hazafiság és egészséges lokálpatriotizmus, 
 egészséges életmód, 
 a környezet védelme, 
 szellemi és fizikai igényesség, 
 humanizmus és tolerancia a másság iránt, 
 szakmaszeretet, 
 szorgalom és kitartás, 
 fegyelmezett, pontos és hibátlan munkavégzés, 
 önálló, problémaorientált gondolkodás, 
 kreativitás, 
 mások érdekeinek tiszteletben tartása, egymás megbecsülése. 
 

A személyiség fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

Az iskola pedagógiai munkájának egyik alapvető célja a tanulók személyiségének minél 
teljesebb kibontakoztatása.  

A nevelési folyamat olyan eszköz, amely személyiségfor áló erővel hat. E fol a at eg ik 
sarkalatos po tja az értékközvetítés, a el  közösségfejlesztő és egyéni személyiségfejlesztő 
fu k iót tölt e. A sze él iségfejlesztés alapvető feladata a sze él iség ösztö ző 
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funkciójá ak fejlesztése, a agasre dű szükségletre dszerek kialakítása, az értékközvetítés, 
amely az iskolában a nevelés és oktatás együttes hatásával valósulhat meg.  

Az iskolai nevelés beág azódik a képzés e  résztvevők tevéke ségé ek fol a atába, az 
eg é  ko struktív életvezetésére irá ul, s új, fejlesztő jellegű agatartásfor ák kiépítését 
célozza meg. 

A sze él iségfejlesztés az ö fejlődés elősegítése, a első lehetőségeket kipró áló 
öntapasztalás folyamata is, amelyben arra építünk, ami a személyiségben adott. Az 
ismeretek és az értékek közvetítése csak a személyiség kibontakoztatásával párhuzamosan 
történhet. 

A személyiségfejlesztés kiemelt területei: 

 Értékorientáció 
 Igényszint kialakítása 
 Aktivitás 
 Motivációs bázis kialakítása 
 Közösségi jelleg 
 Önállóságra nevelés 
 Fegyelmezettség kialakítása 
 Kreativitás 
 Énkép, önértékelés, önismeret kialakítása. 

 
Az iskolaközösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

A tanuló fejlődésé ek eghatározó té ezői a salád a  elsajátított szokásoko , orális 
té ezőkö  túl a aráti kör e  kialakított e eri kap solatok és értékrendek. 

Az osztályközösség  

Az iskola a társadal i szi tű oktatás közösség e  törté ő, szervezett i téz é i for ája. Az 
iskolai közösség általában olyan tág, hogy az egyén már nem tudja az egészet átlátni, 
figyelemmel kísérni. Emiatt fontos a kisebb közösségek, nevezetesen az osztályközösségek 
létrehozása, űködtetése. Az osztályközösség ugyanis az egyén számára már átlátható, 
mindenki ek lehetőséget ad arra, hog  vala il e  szerepe, feladata leg e  e e, hog  
megismerhesse  ásokat, hog  eg ütt űködhesse  ásokkal. Minden iskola számára 
fontos, hogy az osztályközösségek ne csak adminisztratív egységek legyenek, hanem valóban 
közösségké t űködje ek, hiszen a tanulók idejük jele tős részét itt töltik, íg  fejlődésük 
szempontjából meghatározó ennek légköre, szellemisége. A diákok viselkedésformáinak 
alakulására az osztályközösség igen nagy hatással van, a tanulók itt kialakuló 
kapcsolatrendszere életre szóló lehet. Művészeti képzés e  ez kie elte  fo tos, hisze  eg  
osztályközösség úg  űködik, i t eg  kise  társulat eg  szí házo  elül. A szí házi 
társulatok lényege pedig az egymásra figyelés, csoportmunka kialakítása; melyben az egyén 
se  vész el, egfelelőe  érvé esítheti személyiségét a közösségen belül. 

A közösségfejlesztés koordinátora az osztályfő ök 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó az osztályfő ök szerepe, aki indirekt és 
direkt irányítással képes a közösséget formálni. Különösen fontos a szerepe a problémák 
felismerésében és azok kezelésében. Ő tölti e a híd szerepét a diákok, az osztályban tanító 
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tanárok és (még ennél a korosztálynál is) szükség esetén a család között. Fontos szerepet 
játszik abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni a tanuló támogatásába, mennyire képes 
közelíteni az iskola és a család értékrendjét . Az osztályfőnöknek kell felismernie a tanuló 
problémáit, érzékelnie kell az esetleges deviáns eseteket, és meg kell találnia a problémák 
megoldásához vezető helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma 
megoldásában segítségére lehetnek. 

Az osztályközösség feladatai: 

 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 
 az egyéni értékek felismerése, 
 egymás tiszteletben tartása, 
 egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 
 a másság elfogadása, tolerancia, 
 társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 
 mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

 
Diákképviselet 

Az iskola vezetősége és evelőtestülete a diákképviselet bevonásával szándékozik 
megvalósítani az egyes szakmák elméleti és gyakorlati területeinek iskolánkon belüli 
összehangolását, a közösségi munka és felelősségvállalás fejlesztését valamint a 
sapat u ká a  rejlő lehetőségek kiaknázását. 

A Diákképviseletet be kívánjuk vonni a 

 a szakmai rendezvények tanulók általi megszervezésébe és lebonyolításába, 
 iskolai szakmai napok szervezésébe, 
 külföldi tanulmányutak szervezésébe és lebonyolításába. 
 vizsgaelőadások egszervezésébe 
 gólyatábor megszervezésébe 
 iskolai facebook oldalak kezelésébe 
 űvészeti fesztiválok, fellépések lebonyolításába. 
 

A közösség fejlesztéséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek: 

Gólyatábor, avató ünnepség, év végi iskolai összejövetel 

Az iskola évfolyamainak, osztályainak összekovácsolásában fontos szerepe van ezeknek a 
re dezvé ek ek, ahol eg ást segítve, eg ütt űködve kell részt ve iük a külö öző 
iskolai soportok ak. Az esz e sere, fejlődés lehetőségét is iztosítják ezek a ta órá  kívüli 
összejövetelek. 

Múzeu i, kiállítási, űvészeti előadáshoz kap solódó foglalkozások 

Teki tettel arra, hog  az iskola űvészeti képzést kí ál, ele gedhetetle , hog  a tantárgyak 
bizonyos témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle 
köz űvelődési i téz é ek e , illetve űvészeti intézményekben, előadásoko  tett 
csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – 
önkéntes. Színházlátogatások, előadások egteki tésé ek szervezésé e  az iskola 
vezetősége aktíva  közre űködik. 
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“za adidős foglalkozások 

A sza adidő hasz os és kulturált eltöltésére kívá ja a evelőtestület a tanulókat azzal 
felkészíte i, hog  külö féle sza adidős progra okat szervez. tá orok, fesztiválok, 
rendezvények, kurzusok stb.). A sza adidős re dezvé eke  való részvétel önkéntes. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igé ei alapjá  előzetes eg eszélés utá  lehetőség va  arra, hog  az iskola 
létesítményeit, illetve eszközeit a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy 
csoportosan használják, akár tanítási órákon kívül is.  

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

Az i téz é  ta ulói a törvé  adta lehetőségekhez érte  részt vesz ek az iskola 
döntéseinek folyamatában. Ezt a diákcsoportok és diákképviselet keretei között tehetik meg. 
Az intéz é e  diákkörök űködhetnek. Diákkör létrehozását i i u   fő ta uló 
kezdeményezheti. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök 
alakíthatók. 

Az iskolai döntéshozatali folyamatban a Diákképviselet véleményét minden esetben ki kell 
kérni: 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 
előtt, 

• ta ulói szo iális juttatások elosztási elvei ek eghatározása előtt, 
• ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
• házire d elfogadása előtt. 

A tanulók nagyobb közössége – a tanulói létszám minimum 25% - a – véleményt formálhat az 
őket éri tő kérdés e . A e i e  eg  adott üg  i i u  ezt a ta uló létszá ot éri ti, ki 
kell kérni a Diákképviselet véle é ét a dö tés előtt. 

A véleményeket, észrevételeket minden estben a Diákképviselet juttatja el az 
iskolavezetésnek, írott formában a Diákképviselet vezetőjének aláírásával. 

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai  
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 
tartalmazza.  
 
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 az elméleti és gyakorlati órákra való felkészülés, 

 a tanulók írásbeli feladatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 
vezetése, 

 részvétel a felvételi, osztályozó és szakmai vizsgák lebonyolításában, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 kérdező-, javítótanári feladatok ellátása a szakmai vizsgákon,  

 részvétel az iskolai kulturális, és egyéb programok szervezésében, 

 osztályvezetői, és diákképviseletet segítő feladatok ellátása, 
 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
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 részvétel evelőtestületi értekezleteke , eg eszéléseke , 
 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 részvétel a tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények 
megszervezésében, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 tanítás nélküli munkanapon az i téz é eg ség vezető által elrendelt szak ai jellegű 
munkavégzés, 

 iskolai doku e tu ok készítésé e , felülvizsgálatá a  való közre űködés, 
 

Az osztályfő ököt az intézményegység vezető bízza meg minden tanév júniusában, 
elsősor a  a fel e ő re dszer elvét figyelembe véve. 
 
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 
során maximális tekintettel van a személ iségfejlődés jeg eire. 

 Eg ütt űködik az osztál  diákképviselőjével, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.  

 Fig ele el kíséri a ta ulók ta ul á i elő e etelét, az osztál  feg el i hel zetét. 

 Ellátja az osztál ával kap solatos üg viteli tee dőket: e apló vezetése, elle őrzése, 
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, szakmai 
vizsgával kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Kiemelt fig el et fordít az osztál a  végze dő ifjúságvédel i feladatokra 

 Ta ulóit re dszerese  tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok egoldására 
ozgósít, közre űködik a ta órá  kívüli tevéke ségek szervezésé e . 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
 

Kap solattartás a szülőkkel, ta ulókkal, az iskola part ereivel 

A szülők közösségét éri tő együtt űködési for ák: 

Tekintettel arra, hogy iskolánk tanulói nagykorú, fiatal fel őttek, ezért iskolá k a  szülői 
közösség e  űködik. E ek elle ére a ta ulók eleeg ezésével, rajtuk keresztül az iskola 
megkeresi a szülőket i de  ol a  eset e , a i a szülőket érdekelheti pl. vizsgaelőadások, 
bemutatók). 

 

A kiemelt figyelmet igénylő ta ulókkal kap solatos pedagógiai tevékenység 

 
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A képzési szerkezetü k ek egfelelőe  2 vagy 3 évet töltenek iskolánkban a tanulók, ezért a 
kötelező iskolai oktatás re dszeré e  saj os eg re g akra a  előforduló - beilleszkedési, 

agatartási ehézségekkel küzdő fiatalok pro lé áival kap solatos - pedagógiai feladatok 
klasszikus formájukban ritkán merülnek fel tevékenységünkben. 

Arra viszont figyelünk, hog  a űvészi eállítottságú tanulók az átlagosnál érzékenyebben 
reagálnak a környezeti hatásokra. Éppen ezért alapelvünk, hogy az iskola, amely emberségre, 
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toleranciára akar nevelni, tanúsítson egértő magatartást olyan tanulói iránt is, akik az 
átlagos ál eheze e  kezelhetők. Intézményünk feladata a nehézségek azonnali 
felismerése, diagnosztizálása, a szükséges terápiák kidolgozása. 

Ebben az osztályfő ökök szerepe nagyon fontos, valamint az, hogy a evelőtestület többi 
tagja is tá ogassa őt. A pro lé a kezelésé e  az eg ütt űködés, a közös álláspont, az 
elfogadó nevelési attitűd kialakítása dö tő jele tőségű. 

Felmérjük diákjaink szocializáltságának szintjét, igyekszünk legfontosabb személyes 
jellemzőiket egis er i, és e ek egfelelőe  dolgozzuk ki a velük való foglakozás 
módszereit. 

A segítség újtás egfelelő for áit i de  diáku k eseté e  eg kell talál i, és ha 
szükséges, szakembert – például pszichológust – is be kell vonni.  

 

A tehetség, a képesség ki o takozását segítő tevéke ység 
 

 Támogatjuk a meghívásos rendezvényeken, fesztiválokon való részvételt tanulóink 
számára. 

 A szakmai képzés magas színvonalának biztosításával kívánjuk elérni, hogy 
tehetséges diákjaink felsőfokú szí észképző i téz é ek e , űvészeti 
egyetemeken tanulhassanak tovább. 

 Minden tanulót igyekszünk eljuttatni a képességei által megengedett legmagasabb 
szintre.  

 Törekszünk a tehetség minél korábbi felismerésére, utána pedig gondozására.  
 Vállaljuk a tehetségek erkölcsi nevelésével, személyiségfejlesztésével járó 

pedagógiai problémák kezelését. 
 El akarjuk érni, hogy a tanulóink részt vegyenek országos, fővárosi 

rendezvényeken, szakmai megmérettetéseken.  
 Tá ogatjuk őket a a , hog  pál ázza ak a szá ukra eghirdetett 

témakörökben, melyek a tehetségkutatás és a képességek további fejlesztésének 
hatékony eszközei lehetnek. 

 
A tehetséggondozás formái. 

 
 Figyeljük a pályázati felhívásokat, s a pályázatokon való egyéni részvételre is 

ösztönözzük diákjainkat. 
 A sza adidős tevéke ségek is tág teret ad ak arra, hog  a tehetséges diákok 

képességeiket kamatoztassák. 
 Külö öző iskolai, illetve kulturális rendezvényeken megmutathatják és 

fejleszthetik tehetségüket  pl: ü epi űsorok  
 A diákok érdeklődéséhez igazodó tevéke ségi for ákat is készek vag u k 

bevezetni. Például: egyéni órákat, kurzusokat, stb. 
 Egyéni figyelmet fordítunk minden tanulónkra, amely kis létszá ú, űvészeti 

oktatást nyújtó intézménynél alapkövetelmény. Egyénileg elbeszélgetünk a 
diákokkal, felhívjuk a fig el üket a fejleszte dő területekre, kijelöljük a kitűzött, 
egyénre szabott célokat. 
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 Részterületeke  é ek, ozgás, tá  kie elkedően tehetséges tanulókkal külön 
foglalkozu k; létez ek ol a  előadások, vizsgák, ahol az adott területe  ki agasló 
teljesítményt nyújtók vehetnek csak részt, így valósul meg a tehetséggondozás. 

 

A készségek kialakítása. 

A ko u iká iós és együtt űködési készségekkel kapcsolatos feladatok túlmutatnak egy-
egy szaktárg  keretei . Vala e i a képzés e  közre űködő pedagógus és szake er 
alapvető feladata fig ele el kísér i és segíte i, sze él es példa utatásával erősíte i a 
tanulók fejlődését. A társulati létezés, eg ütt űködés spe iális, szí házi for áit az 
osztályközösség közös vizsgaelőadásai ak létrehozása és az összefüggő szak ai g akorlat 
sorá , az előadások alkal ával ta ulhatják eg a diákok. 

A döntési készség kialakítására és fejlesztésére a tanulók életkori sajátosságait és 
helyzetüket figyelembe véve nagy súlyt kell helyezni. Az éppe  fel őtté vált fiatal i él 
gyakori  dö tési hel zet e hozása és a dö tések közös értékelése sze él iségfejlődésének 
fontos eleme. A színészpálya bonyolult döntési helyzeteket tartogat számukra, erre is 
megpróbáljuk felkészíteni a tanulókat. A foglalkoztatás II tantárgy keretein belül és az 
osztályfő öki óráko  eszélgetü k velük a dö tési, választási ehézségekről.  

A szakmai készségek kialakításá ak dö tő terepe a g akorlati oktatás (ide értve a tanórai 
keretekben végzett gyakorlást is). Figyelembe kell venni, hogy a szakmai és 
vizsgakövetel é ek által eghatározott alkal azási  vag  teljesít é képes tudás  
szintje az elsajátítás készség- vag  ahhoz közelítő szi tjét jelenti. A szakmai készségek 
elsőre dű fo tosságúak, a tehetség kibontakoztatása, a színész szakma tanulható elemeinek 
elsajátítása a legfontosa  elére dő él iskolá k a . Ehhez kiváló segítséget ad a Pesti 
Mag ar “zí ház, ahol pró afol a atok és előadások során, gyakorlatban, színpadi 
tapasztalatra tesznek szert tanulóink. 

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 
Tanulóink életkora miatt speciális az iskola ezzel kapcsolatos feladata. Elsődlegese  az 
egészséges élet ódra való evelésre és a drog egelőzésre helyezzük a hangsúlyt. 
Megvalósítását az „Egészség evelési és kör ezeti evelési progra  tartal azza. Az 
ifjúságvédelmet intézményünk kiemelt feladatának tekinti. Az iskola vezetése minden 
segítséget megad ahhoz, hogy diákjaink tanulmányaikat megfelelő körül é ek között 
végezhessék. A tanári közösség vallja, hogy a tanulási folyamat akkor a leghatékonyabb, ha a 
diák testi és mentális fejlődése biztosított, az egészségnevelés szerves része oktatási 
programunknak.  
Az intézmény egészségnevelési programja végigkíséri a tanulók életkori sajátosságait, 
igazodik testi, e tális fejlődésükhöz. Kie elt fig el et fordítu k a káros sze vedél ek 
kialakulásá ak egelőzésére, eze  felül is ag  ha gsúll al a drog preve ióra. 
Feladatunknak tekintjük, hogy diákjainkban alakuljon ki az önmagukért és másokért érzett 
felelős gondolkodó magatartás. A űvész lét uktatói között egtalálhatóak a külö féle 
tudatmódosító szerek alkalmazása. Tanáraink példamutatása, a diákok folyamatos 
munkavégzése, tanulása, segíti diákjai kat a a , hog  a szerek hel ett az elére dő élokra 
koncentráljanak. Az osztályfő öki óráko  eszélgetü k velük ezekről a pro lé ákról és 

egoldási stratégiákat javasolu k szá ukra a stressz, illetve a közö ség előtti 
megmérettetés feszültségének egészséges úto  törté ő feloldására. 
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A ta ulási kudar a  sze vedők felzárkóztatása 
 
Iskolánk képzési struktúrájából fakadóan komoly képességfelméréssel járó felvételi vizsga 
utá  kerül ek e az i téz é e a ta ulók. A felvételi élja a tehetségek kiszűrése. A 
képzés ől következik, hog  ta ulási kudar al küzdő ta ulók e  tud ak eze  a pál á  
sikerrel érvényesülni, így célunk nem a felzárkóztatás, hanem a helyes életpálya 
megtalálásának támogatása.  
Feladatunk a sikeres szakmai vizsgára való felkészítés, ennek érdekében rendszeres 
konzultációk, személyre szabott gyakorlati foglalkozások beiktatásával tervezzük segíteni 
tanulóink felkészülését. 
A tanulási folyamatban fontos szerephez jut a tanulói közre űködés és az ö álló ta ulás. 
Ezáltal a tanuló aga is felelőssé válik saját előrehaladásáért. A külö öző ta ulási te h ikák 
és stratégiák elsajátítása segíti őket a a , hog  szá ukra fo tos eg edi pro lémákat tanári 
segédlet nélkül is képesek legyenek megoldani annak érdekében, hogy a számukra 
legkedvező et választhassák. Természetesen meg kell ismerkedniük a tanulási formák, 

ódszerek, édiu ok újság, videó, i ter et st .  sokszí űségével. 
 
 
 
A szo iális hátrá yok e yhítését segítő tevéke ység 
 
Ta ítvá ai k szo iális háttere ige  szélsőséges képet utat. Mu kánk tervezésénél 
figyele e kell ve ü k a szeré e  a agi lehetőségekkel író salád a  élő, a ár 
ö állóa  kollégiu a , esetleg al érlet e  élő ta ulói k lehetőségét és igé eit is. Ingyenes 
oktatásu k a leghátrá osa   hel zetű fiatal ak is lehetőséget biztosít tehetsége 
kibontakoztatására. 
 
Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében: 

 
 

  Az ö űvelés igé é ek kialakítása. 
  A tolera ia, segítőkészség kialakítása, a ásság elfogadása. 
  Praktikus ismeretek elsajátíttatása. 

  A mindennapi élethez szükséges készségek kialakítása. 

  Családi életre és egészséges életmódra nevelés. 

 

Az iskola egészségnevelési programja 

Elméleti háttér 
 

Az iskola egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 
egészségnevelési útmutatására épül, mely szeri t az egészségfejlesztő iskola elősegíti, hogy 
az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen, és arra törekszik, hogy 
folyamatosan fejlessze környezetét. E cél elérését iskolánk minden rendelkezésre álló 

ódszerrel elősegíti: 
 Minden eszközzel biztosítjuk a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az 

ered é es ta ulás előfeltételét. 
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 Megteremtjük az oktatók, az egészségügyi szakemberek és a diákok 
eg ütt űködésének feltételét. 

 Biztosítjuk az egészséges környezetet, súlyt helyezünk az iskolai egészségnevelésre. 
 

Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Tehát nem 
passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel 
teljesülése adja a legnagyobb esélyt a diákoknak: 

 
 ha az egyén integrálódik a közösséghez (családhoz, iskolához) 
 ha a változó terheléshez és a gyakorlati munkavégzéshez, annak környezetéhez is 

alkalmazkodni tud 
 ha individuális önállóságát egőrzi 
 ha megteremti az összhangot a biogenetikai, fizikai, lelki és társadalmi 

lehetőségei közt 
 

Az iskolá ak jele tős szerepe va  a a , hog  a tanulók a fent említett feltételeknek 
megfeleljenek, és ezáltal egészségüket egőrizhessék. A korszerű egészségnevelés az 
egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irá ul. Ide tartoz ak például a következők:  

 az egészséges táplálkozás 
 az aktív sza adidő eltöltés 
 a lehetőség szeri ti i de apos test ozgás 
 a személyi higiéné 
 a lelki egyensúly megteremtése 
 a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása 
 a családi életre való nevelés 
 a családtervezési módszerek ismertetése 
 az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye 
 az egészségkárosító magatartásformák elkerülése stb. 

 
Egészséges iskola 

 
A fenti pontban megfogalmazott fejlesztések csak differenciáltan alkalmazhatók 
intézményünkben, ahol a tanulók átlagos életkora 20 év. A fiatal fel őttek ek, akik 
iskolánkban tanulnak - koruknál fogva – elsősor a  a ta á sadást, lelki problémák 
megoldásában, a szociális hátrányok leküzdésében való segítségnyújtást igénylik. Ebben 
kíván iskolánk segítségükre lenni. 
Ennél a korosztálynál komoly feladat a beilleszkedési, a kommunikációs és az 
eg ütt űködési képességek fejlesztése egy érettségi utáni szakmai képzést nyújtó 
intézményben. 
A fiatalok 3 évet töltenek az iskolában, olyan életkorban, mikor ár jele tős részük tartós 
párkapcsolatban él, aki még nem, az is szeretne élni, így iskolánk ebben is tanácsadással, 
szake er általi egértő eszélgetésekkel segíthet. Az osztál fő ökök ek kie elt szerepe 
van a problémák feltárásában és kezelésében. 
Célunk, hogy a rendszeres testedzéshez - iskolánk lehetőségei  elül - személyi és tárgyi 
feltételeket iztosítsu k, vag  szerződéses for á a  leg e  diákjai k ak ódja a 
testedzésre. 
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Ta órák keretei  elül is lehetőség va  az egészségtudatos élet ód kialakítására, 
fejlesztésére. A szí észképzés ől fakadóan napi szinten van tanulóinknak mozgásórája, 
hiszen a színpadi ozgás agas szi te  űvelése elére dő él. 
 
 

 
 

Az iskolai egészség evelő progra  szereplői  
 

 a diákok 
 az i téz é eg ség vezető 
 a tantestület 
 az iskolaorvos 

 
Az iskolai egészség evelő progra  a diákokért va , az ő egészséges életvitelüket szolgálja. Az 
őket éri tő, egészségükkel kap solatos pro lé áikról közvetle ül tudomást szerezhetünk, 
ha egva  a izalo  az iskolai egészség evelő progra  szereplői között. E ek a 
bizalomnak a kialakítása a program egyik legfontosabb célja. Iskolánkban egyénre szabott 
oktatás folyik, mely során megismerhetjük tanulóink problémáit, családi hátterét.  
A legjo  progra  se  lehet ered é es, és a legfelkészülte  egészség evelő, drog-
prevenciós szakember sem tudja ellátni feladatát az iskolavezetés és a kollégák támogatása 
nélkül, emiatt a ta testület eg ütt űködése ele gedhetetle . Fo tos, hog  a ta árok 
tudják, mi a feladatuk, és mit kell tenniük, ha kompetenciájukat meghaladó problémával 
találkoznak. 

 Szükséges, hogy az i téz é eg ség vezető, 
az egész tantestület, minden oktató egyetértsen az iskola egészségnevelő éljaival.  
Az iskola-egészségügyi feladatokat az iskolaorvos látja el. Feladata a tanulók életkorhoz 
kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, az érzel i és i tellektuális fejlődés 
követését, és a kóros elváltozások korai felismerését. “egít a lelki eredetű pro lé ák 
felismerésében és kezelésében és a tantestületet  spe iális felkészültséget igé lő 
problémák kezelésében.  

 
Az egészséges életmód és életszemlélet kialakulásának feltételei 

 
Az egészséges életmód iránti igény felébresztése különösen fontos ebben az életkorban, 
amikor a fiatalok egy részére a szkeptikus. Kiábrándultság, a betegség és az önpusztító 
életmód kultusza jelle ző. Elutasítják a kisszerű ek tartott "józa ", polgári életfor át, és 

agasztalják a devia iát, és talá  ez hatvá ozotta  jele tkezik a űvészi tehetséggel 
megáldott fiatalok körében. 
Éppen ezért iskolánk nevelési programjának központi feladata a fiatalok egészséges 
életszemléletének kialakítása, illetve ennek fejlesztése.  
Ebben a folyamatban az alábbi feladatokra koncentrálunk: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 
 a mozgás fontossága 
 a testi higiénia 
 az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 
 a arátság, a párkap solatok, a sze ualitás szerepe az egészség egőrzés e , 

AIDS prevenció 
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 személyes krízishelyzetek felismerése és stratégiák ismerete 
 a tanulás és a tanulás technikái 
 a szenvedélybetegségek elkerülése (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer 

használatá ak egelőzése  
 a ter észethez való viszo , az egészséges kör ezet jele tősége, a 

környezeti ártalmak elkerülése 
 fog atékosok és hátrá os hel zetűek i tegrá iója 

 
Az egészséges életmód kialakítását támogató módszerek 

 
Fontosnak tartjuk a nem hagyományos egészség evelő felvilágosítást, és egészségnevelési 
programunk keretében ennek alkalmazására is törekszünk, de tekintettel diákjaink 
életkorára ezt csak szigorúan önkéntes alapon tudjuk elképzelni, semmiképpen nem a 
kötelező óratervi tanórák keretében. Ennek a módszernek jelle ző vo ása, hog  e  
egyoldalú ismeretátadáson alapul, ha e  a fol a at a fiatal fel őttek aktív és sze él es 
bevonásával történik. 
Fontosnak tartjuk és alkalmazzuk ugyanakkor a hagyományos felvilágosítást is, mert az így 
kapott információk helyes döntésekhez és az életvezetés helyes alakításához vezethetnek. 
(Például a világ számos országában nagyon jó eredményhez vezettek azok az egészség evelő 
kampányok, melyek a dohányzás veszélyeire, a helyes táplálkozási szokásokra és a 
mozgásban gazdag életmódra hívták fel a figyelmet.). 
 

 A pszi hés vag  ás saládi, szo iális pro lé ákkal küszködő tanulók számára az 
iskolaorvos, az osztályfő ökök, vagy akár az i téz é eg ség vezető 

 is egyéni segítséget nyújthat. 
A speciális egészségüg i pro lé ákhoz, a sze ualitást éri tő kérdések egvitatásához orvost 
kérü k fel, aki kész a fel erülő ko krét pro lé ák egválaszolására is. Biztosítani 
igyekszünk az ezt igé lő diákok számára a négyszemközti beszélgetés lehetőségét. 

 
A Edzési, test ozgási lehetőséget tanórák keretein belül biztosítunk. 

 A tanórai keretben megoldott fejlesztések részletes tartalmi és módszertani tervei a 
tantárgyi programjainkban rögzítettek. 
 

Egészségnevelési céljaink megvalósítása 
 

 Konzultációk, beszélgetések, viták (elektronikus és tradicionális), vitakészség 
fejlesztés.  

 sporttevékenységek, színpadi mozgás, mozgásszínházi produkciók 

 Néhány tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez az alábbiak 
szerint: 

 
o Munka- és balesetvédelem gyakorlata 
o Munkahelyi egészség és biztonság. Munkavédelmi ismeretek színházi 

munkaterületeken 
o Munka-és balesetvédelem (színházi környezet) 
o Mozgásszínházi gyakorlat 
o Tánc 
o Színpadi mozgás gyakorlata 
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o Színpadi tánc és akrobatika gyakorlata 
o Színjátszás elméleti és esztétikai ismeretei (kommunikációs gyakorlat) 

Egészségnevelési programunk kialakításánál figyelembe véve a célcsoportot és a képzések 
ki e eti éljait azt fogal aztuk eg ottóké t, hog  végső soro  elér i kívá juk, hog  
tanulóink életpályájuk során testben és lélekben kiegyensúlyozott, a változó társadalmi 
igényekhez alkalmazkodni tudó, kreatív állampolgárok, űvészek leg e ek.  
 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 
A laikus elsősegél újtás hazá k a  elképzelhetetle ül ala so  szí vo alo  va . Tudja ezt 
minden, az említett témában jártas szakember, akárcsak azt, hogy a változtatások 
bevezetését a közoktatásban kell elkezdeni. A szí házi terület kie elkedőe  veszél es, 
számos eset e  szükség va  a szakszerű elsősegél újtásra. 
 
Az iskolai elsősegély yújtás oktatásá ak legfő  élja: 

 A diákok is erjék eg az elsősegél újtás fogal át  
 Ismerjék fel a vészhelyzeteket  

 Tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit  

 “ajátítsák el a legalapvető  segél újtási ódokat  
 Segélynyújtással, élettannal, anatómiával kapcsolatos alapfogalmak megismerése  

 Képességfejlesztés  

 A ta ulók kapja ak epilla tást a e tőszolgálat felépítésé e és űködésé e  
 Készség szi te  sajátítsák el ikor, és hog a  kell e tőt hív i  

 
 
 

Az iskola környezeti nevelési programja 

 
Környezettudatosságra nevelés 
 
“zá os, a világ éretű kör ezeti válság felis erése óta egszületett, e zetközi és hazai 
kezdeményezés, jogszabály alapozta meg azt a döntést, hogy a környezeti nevelés kiemelt 
módon jelenjen meg a közoktatás fejeszte dő területei között. A közoktatásról szóló - 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (3) bekezdése értelmében az iskoláknak - 
nevelési programjuk részeként el kell készíteniük környezeti nevelési programjukat. 
 
A környezeti nevelés fogalma  
 

"Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a tanulókat 
felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 
élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. 
 Ezért a környezeti nevelés:  
 

 egfelelőe  sta il és egújulásra képes érzel i kap solatot alapoz és erősít eg 
az élő ill. élettelen környezettel;  

 kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;  

 felkelti az igényt, képessé tesz:  
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 a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;  

 összefüggő re dszer e  törté ő értel ezésére; a re dszer e  felis erhető 
kapcsolatok megértésére;  

 a problémák megkeresésére, okainak megértésére;  

 kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására és ezáltal a lehetséges 
megoldások megkeresésére;  

 az eg é i és közösségi dö tések felelősségé ek egértésére, vállalására 
környezeti kérdésekben;  

 a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. "  
 
"A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának 
folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő iofizikai 
kör ezet sokrétű kap solatá ak egértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és 
hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet i őségét 
éri tő dö téshozatalra, sze él iségfor álásra és eg  széles értele e  vett viselkedés ód 
kialakítására. " 
 
Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók a  a kör ezettudatos agatartás, a kör ezetért felelős életvitel 
elősegítése; a ter észetet, az e ert, az épített és a társadal i kör ezetet 
tisztelő szokásre dszer egalapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet 
megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és 
a társadalmi kör ezet zavartala  űködését elősegíthetik; 

 a tanulók tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében - foglalkoznak a 
környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

 a környezetvédelem legfontosabb alapleveivel, 

 a kör ezetvédele  lehetőségeivel, 
 a Föld globális problémáival. 

A kör yezeti evelés résztvevői és szí terei 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozás feladata. 

Az iskolai kör ezeti evelést elsősor a  a következő tevéke ség for ák szolgálják: 

 A u kavédele  ta tárg ak, vala i t az osztál fő öki órák ta órái  
feldolgozott ismeretek; 

 Környezetnevelés a tanórákon 
 

Az iskolai környezet 
 
Feladatu k a i de api iskolai élet „fizikai  és szelle i kör ezeté ek átalakítása a 
környezeti nevelési program szellemében. Fontos megtervezni az iskola mindennapi 
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életének ezernyi mozzanatát, s azt, hogy ezeken keresztül hogyan válhat az iskola 
környezetbaráttá, miképpen alakíthatja az ott dolgozók és tanulók életmódját 
környezettudatosabbá. 
 
Ehhez járulhatnak hozzá az alábbiak  

 anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetés és ezt példázó tanórai mozzanatok  

 pedagógusok, dolgozók példamutatása  

 a szelektív hulladékg űjtés következetes egvalósítása  
 termek, folyosók és az udvar zöldítése  

 a tö egközlekedési eszközök, a kerékpáros és g alogos közlekedés épszerűsítése  
  

 

A fogyasztóvédele el összefüggő iskolai feladatok 

Jogi háttér 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy 
i de  álla polgár fog asztóké t a következő alapvető jogokkal re delkezik:  

a. az alapvető szükségleteik kielégítéséhez való jog  
b. a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga  
. a külö öző ter ékek és szolgáltatások közötti választás joga  

d. a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga  
e. a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog  
f. az egészséges és elviselhető kör ezet e  való élethez való jog  
g. a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszólás joga  
h. a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás 
elsajátításához való jog.  

Az Országg űlés 99 . de e er -én fogadta el a fogyasztóvédele ről szóló 99 . évi 
CLV. törvé t, el ek első része V. fejezet .§-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. E 
törvé  írja elő a fog asztók oktatásá ak szükségességét a fog asztóvédel i jogsza ál ok 
megismerése céljából. A törvény szerint a fog asztók oktatása alapvetőe  álla i feladat, 
a el et az oktatási i téz é ek, a Fog asztóvédel i Felüg előség és az érdekvédel i 
szervezetek eg ütt űködve teljesíte ek. Az EU -  közötti időszakra szóló V. 
fogyasztóvédelmi akcióterve alapján a Kormány kidolgozta a középtávú fogyasztóvédelmi 
politikáját, melynek prioritásai az élelmiszerbiztonság, valamint az elektronikus 
kereskedelem és a lakossági szolgáltatások (pénzügyi és biztosítási) területe. A 
fog asztóvédele ről szóló törvénynek, valamint az EU jogharmonizációs követelményeknek 
is eleget téve a 2003. évi LXI törvénnyel módosított Közoktatási törvényben (1993. évi LXXIX 
törvény) is megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja: 

A fog asztóvédele  élja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 
magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulók a .   

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának 
kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként 
való képviselete jelenti. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei a tanulók hatékony 
társadal i eilleszkedéséhez, az eg ütt űködéshez és a részvételhez ele gedhetetle ül 
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szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett 
fejlesztése. Ol a  szo iális otívu re dszerek kialakításáról és erősítéséről va  szó, 
amelyek gazdasági és társadal i elő öket eg ará t hordoz ak aguk a .  

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításá ak elősegítése, a jogaikat 
érvé esíte i tudó, a közélet e  részt vevő és közre űködő fiatalok képzése. A szo iális és 
társadalmi kompetenciák fejlesztése, a verse képesség erősítésével kap solatos területek, 
mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. 
cselekvési kompetenciák fejlesztése.(NAT) Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, 
a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A tudatos fog asztóvá válás és az e ek egfelelő 
magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú folyamat. Ennek során az egyén megismeri a 
fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok 
között, hog a  leg e  képes fog asztói érdekei ek érvé esítésére a ter észeti erőforrások 
védelme mellett.  

A fogyasztói i ták ak a fe tarthatóság irá á a törté ő fejlődése sze po tjá ól a 
nevelés-oktatás külö öse  ag  jele tőségű. Mivel is ereteket kell elsajátíttat i, 
készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni a fenntartható fogyasztás érdekében, 
ezért a gyermekkor a  elkezdett fejlesztés, dö tő hatású. A íg a kisiskolás kor a  legi ká  
jelle ző fogyasztói magatartások a kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a 
bizalmi elv érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés 
esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a vállalkozásismeret is.  

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az otthonról 
hozott hatások a legélénkebbek. A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet mind 
alaposabb és tudatosabb megismerése és megértése segít a fenntarthatóság eszméjének 
elfogadtatásában. Az emberek sokszor az ol só, ak iós ter ékeket részesítik elő e , 
általában keveset költenek kultúrára, utazásra, erőse  differenciálódnak abból a 
szempontból is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak megtakarítani. E gyakorlattal szemben 
a fenntarthatóság irányába ható fogyasztói minták kialakítását segítheti a korrekt sokoldalú 
tájékoztatás és információáramlás.  

Az iskolai programokban a pszichológiai mozgatókra, és a helyes értékrend alakítására kell a 
hangsúlyt fektetni. A fenntartható fogyasztás nem annyira tudományos vagy technikai 
kérdés, hanem inkább az értékek választásával, a tudatos beállítódással kapcsolatos viszony. 

Az értékek formálásában lényeges például:  

 a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése  

 az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása,  

 a természeti értékek védelme.  

 a tájékozódás képessége,  

 a döntési helyzet felismerése és  

 a döntésre való felkészülés.  

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve 
őket e területe  való eligazodásra. Ha gsúl oz i kell a i őség és a biztonság szerepét a 
fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. A fogyasztóvédelmi 
oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói 
magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy az általános és a 
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középiskola befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az 
alábbi fogalmakat:  

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 
marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos 
mérlegelése, továbbá a fel erülő fog asztói pro lé ák egértésé ek, ko u ikálásá ak 
és megoldásának képessége és készsége jellemez.  

Ökológiai fogyasztóvédelem: Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti 
problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban kerese dő. 
Mi d a javak pazarló előállítási te h ológiája, i d pedig fog asztásu k g akra  ö - vagy 
csupán vállalati profitcélú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul 
erőforrásai k feléléséhez és ter észeti kör ezetü k elszennyezéséhez. E szemlélet a 
környezet szempontjait is figyelembe veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik 
vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek.  

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk 
erőforrásait g orsulva felélő fog asztás és a kör ezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló 
fogyasztás között.  

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon 
törté ő felhasz álása, a el  a jele legi él jo  általá os társadal i élet i őséget 
eredmé ez, de köz e  i i álisra sökke ti a ter észeti források és a érgező a agok 
használatát, valamint a hulladék- és sze ező a agok ki o sátását az adott szolgáltatás, 
illetve termék teljes élet iklusa sorá , a ak érdeké e , hog  a jövő e zedékek 
szükségletei – és egészsége – ne kerüljenek veszélybe.  

Preve tív, vagyis egelőző fogyasztóvédele : A ikor a vevő ár a kezdet kezdeté  
érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban  
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak az egyes képzések tanórai foglalkozásaiba is 
jól eépíthetők, de külö öző ta órá  kívüli tevéke ségek szervezése is erősíti 
hallgatóinkban a tudatos fogyasztói magatartást.  
Tanórán kívüli tevékenységek:  
 

 rendezvények  
 tanulmányi kirándulások 

 
Tanórákhoz kapcsolódó tevékenységek: 
 
Munkahelyi egészség és biztonság 
Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás II. 
Osztál fő öki órák 
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges evelő-oktató munkát 
segítő eszközök és felszerelések jegyzéke; a élok egvalósításá ak 

feltételrendszere 
 

Személyi feltételek 

 Az iskola élén – a Köznevelési törvényben foglalt feltételek ek egfelelő, az előírt 
felsőfokú iskolai végzettséggel, vala i t vezetői g akorlattal re delkező -  
intéz é eg ség vezető 

áll. Munkáját egy gazdasági üg i téző segíti. 

Az iskola, a Köznevelési törvény 3. sz. mellékletébe megfogalmazott követelményeknek 
minde  teki tet e  egfelelő oktatókat foglalkoztat, e ől: 

 1 fő intézményegység vezető 

 6,5 fő teljes u kaidőre szá ított  közalkalmazott pedagógus 

  9 fő óraadó ta ár 

Egyéb alkalmazottak száma: 

 1 fő gazdasági ügyi téző 

  

A szak ai ta tárg ak oktatását szakirá ú felsőfokú végzettségű, az adott képzési forma 
sajátos igé ei ek egfelelő tudással re delkező, a szak á a  g akorlattal író 
szakemberek látják el – közalkalmazotti vagy eg ízásos szerződéses jogviszonyban. 

A takarítást, karbantartást, csakúgy, mint az egyéb technikai feladatokat – portaszolgálat, 
kézbesítés stb. – az elméleti oktatást és a gyakorlati helyszínt biztosító Budapest Gazdasági 
Szakképzési Centrum biztosítja. 

 

Tárgyi feltételek 

Az intézmény számára a szükséges tárgyi-technikai feltételeket a székhelyen az épület 
tulajdonosa és üze eltetője, a fenntartó, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében a 
Budapesti Gazdasági “zakképzési Ce tru  iztosítja. Az összefüggő szak ai g akorlat ideje 
alatt a szükséges tárgyi-technikai feltételeket a Pesti Magyar Színház, a gyakorlat képzési 
helyszíne adja az oktatáshoz. 

Finanszírozási feltételek 

A köz evelési feladatot ellátó iskolá k fe tartói, űködtetői és irá ítói jogai álla i 
fenntartás alatt állnak, fenntartó a Nemzetgazdasági Minisztérium. 



26 
 

Hazai és nemzetközi kapcsolatok 

A BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Pesti Magyar Színiakadémia 
Intézményegysége essze e őe  jó kap solatok kialakítására törekszik a tevéke ségével 
kapcsolatos hatósági és törvé ességi felüg eleti jogkörrel re delkező, illetve a szakképzés 
irányítását és koordinálását ellátó álla igazgatási szervekkel, főhatóságokkal, ka arákkal. 

Elsősor a  a Belvárosi Gazdasági “zakgi áziu al való szoros eg ütt űködésre fektetjük 
a hangsúlyt, hiszen iskolánk eme szakgimnázium intézményegysége.  

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 20 iskolája közé tartozunk, így a Centrummal 
való szak ai, e eri eg ütt űködés is kie elt jele tőséggel ír. 

Iskolánk nagy súlyt fektet a kulturális, űvészeti i téz é ekkel egvalósuló széleskörű 
kapcsolatok kialakítására és azok kölcsönösségi alapú fejlesztésére. Arra törekszünk, hogy 
hallgatóinkat minél nagyobb létszá a  és időtarta a  egis ertessük a saját 
színházunkon kívüli űvészi/alkotó környezettel is, és ezúton is gondoskodjunk a 
szakképesítést szerzett fiatal szakemberek elhelyezkedési lehetőségeinek javításáról. Hazai 
fesztiváloko  való eg érettetés, e utatkozás is szak ai lehetőségeket iztosít ta ulói k 
számára. 

A nemzetközi kapcsolatok építésé ek és fe tartásá ak kettős élja va : 

 az EU által támogatott nemzetközi programokban való részvétel és a programok 
végrehajtása során szerzett nemzetközi tapasztalatok hasznosítása, 

 ehhez kap solódóa  lehetőség iztosítása a hallgatók számára – 
diákcsereprogram vagy más konstrukció keretében – a tanult idegen nyelv/ek/ 
anyanyelvi környezetben törté ő g akorlására. 
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Helyi tanterv 

A képzési folya at jelle zői 
A BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Pesti Mag ar “zí iakadé ia Művészeti 
Intézményegysége érettségi utáni szakképzést folytató intézmény. Képzési alapelvünk, hogy 
felnőtt fiatalokat ta ítu k, nem pedig tantárgyakat. 

Képzésünk alapja a szakképesítéssel nem, de középiskolai érettségi bizonyítvánnyal már 
rendelkező fiatalok nappali és esti  színészképzése.  

A képzési folyamatnak biztosítania kell, hogy az alaptárgyakban viszo lag rövid idő alatt 
egközelítőe  azo os szi tre jussa ak a hallgatók, hisze  a szűke  értele e  vett 

szakmai tudása ag sak erre a közös alapra építhető fel.  

Az adott szakmában általánosan alapozó tárgyak ismeretanyagának 
elsajátítása/elsajátíttatása nagy munkát igényel hallgatótól és tanártól egyaránt. A szakmai 
képzés során nem biztosítható az alapozó tárgyakra az az óraszá , a i lehetővé te é az 
ismereteknek a foglalkozások kereté e  törté ő egta ulását. Emiatt szükség van a 
hallgatók egyéni tanulására is. 

 Képzési idő: appali tagozaton 2 év +  év e eltszi tű ráépülés. 

Meghirdetett szakmák 

Az alapító okirat a  szereplő G akorlatos szí ész e elt szi tű szakképesítés után a Színész 
e elt szi tű ráépülést választhatják végzett hallgatói k. Évfolyamonként és 
munkarendenként 1 osztályt indítunk. 

Célok 
 A szakmai képzés gyakorlatorientált, közvetlenül is használható ismereteket 

nyújtson. A képzési program kialakítása során, az általános követelményeken túl 
figyele e vettük a lee dő munkahelyek szakmai szempontjait is. 

 A kurzus végén minden hallgatónk az OKJ Országos Képzési Jeg zék  előírásá ak 
egfelelő szakmai vizsgát tegyen, a vonatkozó szakmai – és 

vizsgakövetelmények ek egfelelőe . 
Gyakorlati képzés 

 A gyakorlati képzés az iskola székhelyén folyik, ahol  a teljes infrastruktúra 
rendelkezésünkre áll.  

 Az összefüggő szak ai g akorlatot eg ütt űködési formájában a Pesti Magyar 
Színházban végezhetik el hallgatóink. 

A szaktárgyak tartalmát és az elsajátíttatásukra fordítható javasolt időkereteket a központi 
program tartalmazza. Az iskola ezeket az előirá zatokat teki ti a képzések alapjának.  

Az időkeretek teki teté e  arra törekedtü k, hog  szakképesítés egszerzésére felkészítő 
oktatás ered é ességét gara táló időtarta  inimumát határozzuk meg.  

Felvételi feltételek 
Iskolánk appali iskolai re dszerű képzésé ek hallgatója lehet minden olyan magyar 
állampolgár, aki 

 az adott szakképesítés képzési progra já a  előírt iskolai előképzettséggel 
valamint  

 aki megfelel a mindenkori jogsza ál ok a  előírt életkori és egyéb feltételeknek, 
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 aki egfelel az előírt felvételi vizsga követel é ei ek 

A felvételi vizsga kétfordulós.  

A FELVÉTELI VIZSGA a jele tkezők ta ári kar előtti eghallgatásá ól áll.  

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK: 

  KÜLÖNBÖ)Ő HANGULATÚ VER“: 5 klasszikus magyar, illetve világirodalmi, - 5 
XX. századi magyar, illetve világirodalmi szerzőtől; 

  KÜLÖNBÖ)Ő HANGULATÚ MONOLÓG: - a magyar és a világirodalom 
klasszikusaitól, - eg  XX. századi világirodal i szerzőtől, - egy XX. századi magyar 
szerzőtől; 

 5 KÜLÖNBÖ)Ő HANGULATÚ DAL. 

Osztály és csoportrendszer 

A BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Pesti Mag ar “zí iakadé ia Művészeti 
Intézményegysége jó ak és követhető ek tartja a hag o á os ak teki thető osztálykeret 
rendszert. A rendelkezésére álló tárgyi és technikai feltételek figyelembevételével 
évfolyamonként egy osztály zavartalan munkavégzését tudja biztosítani. (plusz egy esti 
osztályét) 

Kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások meghatározásának elve 

A kötelező tárg ak köré ek kijelölése a szakképesítésért felelős i iszter által kiadott 
szakmai és vizsgakövetelményeken, illetve a központi szakmai programokon, 
kerettanterveken alapul. 

A sza ado  felhasz álható órakeretet az i téz é  elsősor a  az eg é i órák számának 
növelésére használja (hangképzés, ének, beszédtechnika stb.). Az ezeken való részvétel a 
ta árral való eg eztetés utá  kötelező. 

Az iskola tá ogatja a ta ulók külö öző kurzusok szervezése irá ti kezde é ezését, a-
mennyiben ezek túlmutatnak a képzés keretein; motiválják őket és utat nyitnak a pályán való 
sikeres elhelyezkedés irányába. Il e ek lehet ek: éptá , har űvészet, asti g, 
szinkronszínészet, filmforgatás stb. 

A kötelezőe  választható és a kötelező ta tárg ak egfelelő ko i á iója hatékonyan segíti 
a tanulók fejlődését.  

Tanórán kívüli tevékenységek 

Az Intézmény központilag is kíván tanórán kívüli tevékenységeket szervezni, mellyel azt 
kívánja elérni, hogy e tevékenységek keretében: 

 a diákok a hivatalos tanítási anyagon kívül és azt kiegészítve megismerkedjenek 
más szakmai felfogásokkal vagy az egyes szakmacsoportok aktuálisan legfontosabb 
problémáival, a szak á a  „dúló  vitákkal és eg é  időszerű szak ai kérdésekkel 
/fórumok, vitaestek, fesztiválok, nyári fellépések, fesztiválok, részvétel országos 
vagy regionális szakmai eseményeken/; 

 „ö tevéke  keretek e  fejlődje ek és for álódja ak a hallgatók 
eg ütt űködési, problémamegoldó és döntési készségei, társas életben való 
jártassága, közösségi attitűdjei /klu ok szervezése a hallgatók igényei alapján/. 
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Az ilyen típusú fenti tevékenységek esetén az iskola sak a kezde é ező, az ötletek 
megvalósításá ak segítője, esete ké t eg es progra ok fi a szírozója lehet.  

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei, az eljárás rendje 

A A BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Pesti Mag ar “zí iakadé ia Művészeti 
Intézményegysége egyes évfolyamain a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges 
segédanyagokat az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 
Elvárás, hogy a evelő-oktató munka során a pedagógusok elsősor a  ol a  o tatott 
taneszközöket használjanak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az oktatási miniszter 
hivatalosan tankönyvvé nyilvánított, de tekintettel a képzés jellegére ilyen nem nagyon 
fordul elő, íg  a ta a ag elsajátításához a ta árok elsősor a  az általuk legi ká  

egfelelő ek tartott elektro ikus a agokat hasz álják. 

A taneszköz-hasz álatot a következő eljárás sza ál ozza: 
 A pedagógia progra  alapjá  alapelvek, pedagógia fol a at, űködési re dszer, 

helyi tanterv) készülnek a tantárgyi programok. 
 A külö öző progra ok ak eltérő a ta eszköz igé e. A tantárgyak többsége 

tankönyv nélkül űködik, de a tanároknak kötelessége, hogy a maguk által 
összeállított (használt) nyomtatott vagy elektronikus segédanyagokat a tanulók 
rendelkezésére bocsássák. 

 A hagyományos taneszközök (könyv, példatár, munkafüzet, térkép stb.) nem, vagy 
sak ag o  ritká  fordul ak elő, ezért elsősor a  a helyileg kifejlesztett más 

típusú információhordozók létrehozását  támogatjuk (videó anyag, CD-DVD, 
számítógépes hagyományos szoftver), melyek kiválasztása, finanszírozása a 
hagyományos eszközökhöz hasonlóan történik. 

 A tantárgyi programok alapján a szaktanárok határozzák meg a szükséges 
taneszközöket. 

 A taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell elő e  részesíte i, 
amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni. 
 A ta ulók által eszerze dő taneszközök ára feleljen meg annak az összegnek, 

amelyet a magasabb jogszabályban foglaltak alapján évente meghatároz. 

A tanulmányi segédletek és taneszközök körének meghatározását a szakmai programok csak 
vázlatosan tartalmazzák. Ennek indoka az, hogy a felhasználható irodalmak jegyzéke, és a 
külö öző sze léltető és de o strá iós a agok köre folytonosan változik; állandóan 
jele ek eg új szakkö vek, pu liká iók és ígéretese  sokasod ak a korszerű te h ikai 
bázisra tervezett információhordozók. 

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a hallgatók kötelessége. 

A tankönyvek beszerzése során a 2001. évi XXXVII. tv. 8. § rendelkezései az irányadóak. 

 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A hallgató az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az adott szakma képzési 
követelményeiben meghatározott követelményeket (beleértve a szakmai gyakorlati 
követelményeket) az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 
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A követelmények teljesítését az oktatók a hallgatók év/félév közbeni tanulmányi munkája, 
illetve érde jeg ei alapjá  írálják el, és i de  ta tárg ól legalá  az „elégséges  év végi 
osztályzatot kell megszereznie a hallgatónak a továbbhaladáshoz. 

Ha a hallgató a tanév végén bármelyik ta tárg ól szerez „elégtele  osztál zatot, a 
következő ta évet egelőző augusztus hó ap a  javítóvizsgát tehet. 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 
formái, a ta ulók agatartása, szorgal a értékelésé ek és i ősítésé ek 
követelményei  

Az iskola a következő értékelési alapelveket vallja agáé ak: 

 a tanulók képzésé e  részt vevő vala e i oktatóra kiterjedő értékelési rendszer 
űködtetése, illetve következetes alkalmazása, 

 az osztályozásban a hagyományos 5 fokozatú skála alkalmazása az egyes 
fokozatokhoz rendelt világos és átlátható követelményekkel. 

 az iskolai írásbeli beszámoltatások korlátainak következetes érvényesítése, 

 a tanulók ottho i felkészüléséhez előírt feladatok elvei ek és korlátai ak 
következetes érvényesítése 

 Az érdemjegyeken kívül személyes értékelés legalább félévente 

 A szak ailag alkal atla ak i ősülő ta ulót év végé  elta á solhatjuk 
iskolánkból 

A tanulóink életkorára tekintettel a magatartásukat és szorgalmukat nem a hagyományos 
ötfokú skálán értékeljük, ami nem azt jelenti, hogy nem értékeljük. 

Az iskola vag  a szí ház házire djét e e  tartó ta ulót először szó a , ajd írás a  
figyelmeztetjük, és sorozatos szabályszegés esetén a tanulói jogviszonyát megszüntetjük. 

A féléves tanulmányi szakaszokat elméleti és gyakorlati vizsgák zárják le 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

A vizsgaszabályzat célja 

A vizsgaszabályzat célja, hogy szabályozza az iskola ta ulói ak a ta ul á i idő alatt 
leteendő vizsgái ak re djét.  

Továbbá meghatározza az intézménnyel jogviszonyban nem álló olyan tanulók jogait és 
kötelességeit, akik fel- vagy átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az 
intézmény igazgatója külö bözeti vizsga letételét írja elő. 

A vizsgaszabályzat hatálya 

A vizsgaszabályzat hatálya az Akadémia képzéseiben középiskolai tanulói jogviszony 
kereté e  résztvevő ta ulókra, az oktatókra, osztályfő ökökre, valamint az Akadémia 
dolgozóira terjed ki. 
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Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

 szakmai vizsgára 

vonatkozik. 

Az értékelés rendje 

A képzés e  résztvevő vala e i oktatóra kiterjedő értékelési re dszer következetes 
alkal azása kötelező. Az osztál ozás a  a hag o á os ötfokozatú skála alkal aza dó, az 
egyes fokozatokhoz rendelt világos és átlátható követelményekkel: 

Írásbeli feladatok: 

 100 – 91 % 5 (jeles) 

 90 – 75 % 4 (jó) 

 74 – 61 % 3 (közepes) 

 60 – 51 % 2 (elégséges) 

 50 – 0 % 1 (elégtelen) 

A fe tiektől sak a a  az eset e  lehet eltér i, ha az adott szak szak ai- és 
vizsgakövetel é e eltérő agasa  határokat sza  eg és a ta tárgy közvetlenül 
kapcsolható a záróvizsga szá o kéréséhez. Erről azo a  a szakta ár köteles írás a  
tájékoztat i a ta ulókat a képzés egkezdését követőe . Az írás eli feladatlapoko  fel kell 
tüntetni az értékelés ponthatárait. 

Szóbeli feleletek: 

5 (jeles): ö állóa , esetleg kise  segítőkérdésekkel előadott is ereta ag, logikus és 
hiá tala  válaszok, kie elkedő tudás. 

4 (jó):  összefüggőe , jól felépített is ereta ag, az összefüggések kis há adára a 
tanuló csak tanári segítséggel emlékszik, megbízható tudás. 

3 (közepes): a ta uló összefüggő feleletre e  képes, a té ek tö ségét felsorolja, az 
összefüggések kise  há adát segítő kérdések alapjá  felis eri,  

2 (elégséges): ehézkese  és ige  hiá osa  előadott is ereta ag, a té ek tö ségét 
segítő kérdésekkel fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni, közöttük 
összefüggéseket feltárni nem képes a tanuló. 

1 (elégtelen): elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények 50 %-át se  tudja ég segítő 
kérdésekkel sem felidézni a tanuló 
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Gyakorlati tantárgyak értékelése 

A g akorlati ta a ageg ség osztál zata a félév sorá  a szorgal i időszak a  a 
foglalkozásokon mutatott folyamatos teljesítmény alapján adható. Gyakorlati 
tananyagegység osztályzatá ak egszerzéséhez vizsgát előír i e  lehet.  

A gyakorlati ta a ageg ség osztál zata ötfokozatú lehet, a el et legkéső  a félév utolsó 
hetének végéig a szaktanár felvezet az enaplóba.  

Az a tanuló, aki az órák 30%- ál tö et hiá zik vag  szorgal i időszak a  e  teljesítette a 
tanulmányi követelményeket és ezért nem osztályozható, osztályzatát csak írásbeli kérvénye 
utá , osztál ozóvizsga kereté e  vag  vizsga izottság előtt a szorgal i időszak teljes 
anyagából beszámolva teheti le a félév utolsó hetében, a tantestület javaslata alapján. Ennek 
po tos időpontját a titkárság határozza meg.  

Az osztál ozóvizsgáról jeg zőkö v készül. A vizsga utá  az oktató ak kell a vizsgalapra 
bejegyezni az érdemjegyet.  

A kötelező szak ai gyakorlat értékelése 

A kötelező szak ai g akorlat értékelése megfelelt/nem felelt meg értékeléssel történik. Ha a 
ta uló a kötelező szak ai g akorlatot ö hi ájá ól e  teljesítette, vag  nem felelt meg 
mi ősítést kapott és ezt az arra kijelölt határidőig e  pótolta, illetve e  javította ki, a 
szakmai gyakorlatot meg kell ismételni. A szakmai gyakorlat eredményes teljesítéséig a 
tanuló nem jelentkezhet a szakmai vizsgára, illetve tanulmányait nem folytathatja. 

A ta ul á yok alatti vizsgák üte ezése, a vizsgaidőszak 

Az egyes tananyagegységek lezárásakor vizsga vizsgaelőadás  szervezhető. E ben az 
eset e  a ta a ageg ség érde jeg e az évközi érde jeg ek ől és a vizsgajeg ől tevődik 
össze a szakta ár által előre eghatározott ará a . A vizsgáztatási szá dékot az oktató 
köteles az i téz é eg ség vezetővel egyeztetni, és a tananyagegység oktatásának 
megkezdésekor a tanulókkal közölni. 

Az a tanuló, aki önhibáján kívül és igazolt okból (pl. hosszantartó betegség miatt) nem tud az 
adott vizsgaidőszak a  vizsgát te i a vizsgaelőadáso  részt venni), írásbeli kérelemre az 
i téz é eg ség vezető engedélye alapján  előre eg eztetett időpo t a  pótolhatja 
vizsgáit. Vizsgakötelezettségeinek teljesítéséig feltételesen beiratkozhat, de ha vizsgái 
sikertelenek, tanulmányait nem folytathatja. 

Szakmai vizsga 

A tanulmányi és vizsgakövetelményeinek maradéktalan teljesítése esetén a tanuló szakmai 
vizsgára bocsátható. A szakmai vizsga részeit és azok követelményeit a szakképesítésnek a 
ta ul á ok egkezdésé ek időpo tjá a  hatál os szak ai és vizsgakövetel é ei 
tartalmazzák, lebonyolításának szabályaira a mindenkor hatályos rendeletben foglaltak a 
mérvadóak. 

A jelölt akkor kaphat szakképesítést, ha i de  vizsgarész ől egfelelt. 
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Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 
értékelésében betöltött szerepe, súlya. 

A képzés jellegé ől fakadóa  ritka az írás eli eszá oltatás, de ha előfordul, akkor azt 
tervezni kell, azaz a tanmenetben kell szerepeltetni, hogy a beszámoltatás a tárgy 
oktatásának hányadik órájában történik meg. A tanulókat az írás eli eszá oltatás előre 
látható időpo tjáról a tárg  oktatásá ak kezdeté , de legkéső  a eszá oltatás időpo tja 
előtt eg  héttel tájékoztatni kell. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 
korlátai 

Intézményünk képzési struktúrája, az elsajátítandó tananyag terjedelme, illetve maga a 
képzési rendszer szükségessé teszi a tanuló otthoni felkészülését (pl. szövegtanulás). 

A feladatok kiadása során – a tanuló költségeinek kímélése érdekében – nem szabad előírni 
esetlegese  költség övelő formai követelményeket. 

Hétvégi teljesítésre vag  a ta ítási szü etet követő első apra e  tervezü k se  szóbeli, 
se  írás eli felkészülést igé lő feladatot. 

Elvünk, hogy a tanulók napi terhelése nem haladhatja meg a felnőttek terhelésének 
mértékét. 

A tanulók teljesítményének, magatartása, szorgalma értékelésének és 
i ősítésé ek követel é yei, i ősítésének formája 

A tanuló tová i fejlődése sze po tjá ól kie elkedő jele tőségű a agatartás és a 
szorgalom értékelése, osztályozása. A közoktatási törvény szerint ezt, az osztályban tanító 
pedagógusok véle é é ek kikérésével, az osztál fő ök végzi. 

Tanulóink magatartását, szorgalmát tekintettel - arra, hogy 13-15. évfolyamos, fel őtt, e  
tanköteles korú tanulók - érde jegg el e  i ősítjük. Ter észetese  ez nem jelenti azt, 
hog  e  követeljük eg a kötelező udvariasságot, re det, tisztaságot és egfelelő 
megjelenést. Ez utóbbira különös hangsúlyt fektetünk, hiszen az általunk oktatott szakmában 
a sikeres pályakezdést a u káltató első e o ása és a következetes szabálykövetés 
alapvetőe  eghatározhatja. 

Az igazolatlan mulasztás, fegyelmi vétség, büntetést von maga után, de az elméleti és a 
szak ai érde jeg , illetőleg az osztál zat egállapítása a tanuló teljesítményének 
értékelésekor, i ősítésekor e  lehet fegyelmezési eszköz. 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Tekintettel a képzés jellegére tanév közben, illetve magasabb évfolyamba csak nagyon 
kivételes esetben veszünk át tanulót. Ekkor is a jelöltnek alkalmassági vizsgán kell 
bizonyítania rátermettségét. 

A e  szak ai ta a ageg ségek eseté  lehetőséget iztosítu k a ta tárg  
beszámíthatóságára az alábbiak szerint:  

 Ha a ta uló érettségi utá i képzés e  pl. felsőoktatási i téz é e  egkezdett és 
abbahagyott tanulmányok) tanulta vala el ik ta tárg at ta a ageg séget . s e ől 
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jó (4) vagy jeles (5) osztályzata volt, a tantárgy tanulása alól kérheti felmentését. Az 
osztál fő ök ek e újtott kérele hez satol i kell a hivatkozott izo ítvá  
fénymásolatát és a szaktanár írásbeli állásfoglalását. 

 Amennyiben a tanuló valamely más intézményben kezdte meg szakképzési 
tanulmá ait, előzetes tudásá ak fel érése utá  ekap solódhat i téz é ü k 
formális képzési folyamatába. 

Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerében 

Az iskola szakmai képzése az OKJ szerinti szakképzés követelményeire, szakmai vizsgák 
előírásaira épül, mely teljes mértékben figyelembe veszi a központi progra ok előírásait. 

Itt sze  előtt kell tarta i, hog  az előzetes tudás nem azonos a bemeneti kompetenciákkal. 
Az előzetes tudás fel érésé ek a képzési fol a at a  külö ös jele tősége va , ivel a 
tanuló külö öző területről törté ő ismeretszerzésének köszö hetőe  ár készség szi tű 
kompetenciákkal rendelkezhet. 

A beszámítással kapcsolatos alapelvü k a következők: 

Tekintettel a képzés jellegére, a doku e tált előképzettség eszá ítása előtt eg  
szintfel érő és alkalmassági vizsga lefolytatását tartjuk szükségesnek.  

A tanulók fizikai állapotának mérési módszerei  

Intézményünk tanulói nagykorú fiatalok. Esetükben a fizikai állapotmérés iskolákban 
szokásos módszerei nem alkalmazhatóak. Az Iskolaorvosi vizsgálat során történik az 
állapotfelmérés és a szakmai alkalmasság egészségügyi megállapítása. 
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Szakmai program 

A szakképzés alapelve: 

Szakmai képzésünk középpontjában az európai szi tű képzési re dszer kialakítása, és ezáltal 
tanulóink versenyképességének fokozása áll. 

A korszerű képzés fo tos ele ei: 

 a legfrissebb ismeretek, tendenciák közvetítése tanulóink számára 
 rugalmas alkalmazkodás az igényekhez 
 szoros kapcsolattartás és eg ütt űködés a kulturális élet szereplőivel kulturális 

intézmények, kamarák, munkaügyi központ) 

A szakképzés az Országos Képzési Jeg zék e  szereplő szakképesítések a szakképesítésért 
felelős i iszter által eghatározott szak ai és vizsgakövetel é ek alapján, szakmai 
elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzés az iskolának otthont adó Belvárosi Gazdasági 
Szakgimnázium épületében folyik.  

A képzés általános követelményei: 

 Az eltérő adottságú, otivá iójú tanulók felzárkóztatása 
 Az eg é i fejlődési üte hez igazodó differe iált ko ple  képességfejlesztés 

A tanulók nevelése-oktatása során kialakítandó képességek, készségek: 

 Az ö álló, elsősor a  szak ai téren fol a atosa  fejlődő, egújuló alkotómunka 
 Ismeretek önálló megszerzése, összefüggések felismerése 
 Felsőfokú ta ul á ok egkezdése 

 Az egészség, az e eri kör ezet és ter észet egóvásra irá uló felelősségérzet 

A szakképzés szintjei: 

 54 – e eltszi tű G akorlatos szí ész szakképesítés 

 55 – e eltszi tű ráépülés Színész  szakképesítés 

Minden tanévben munkarendenként egy 1/13. osztály indítását tervezzük. 

A gyakorlati oktatás rendje 

Az intézmény vállalja a tanulóknak az OKJ, illetve a szakmai és vizsgakövetelmények által 
előírt e iségű és terjedel ű, a képzési folyamat egészére meghatározott arányú szakmai 
gyakorlati oktatását. Súlyt helyez arra, hogy az egyes tananyagegységek anyagába épített 
gyakorlati tudnivalók elsajátításához a szükséges tárgyi-technikai feltételek mindenkor 
rendelkezésre álljanak. 

Összefüggő szakmai gyakorlat szervezésére a Pesti Magyar Színház közre űködésével kerül 
sor. A szak ai g akorlati oktatás eg é  feltételeit és követel é eit illetőe  a “zakképzési 
törvé  előírásai az irá adók. 
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