A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai:
A tanítási-tanulási folyamat értékelésének eszközei:
A gyakorlott tanár jó megfigyeléssel, jó helyzetképet tud adni arról, növendékei hol tartanak
a tudás megszerzésében. Ennek érdekében többféle módon tudja mérni, tanulói teljesítményét
majd értékeli azok munkáját. Megfigyelés A tanulók tanórai egyéni munkájának alapvető
ellenőrzési módszere. Megfigyelhetjük a tanuló tanulásának sajátosságait, munkavégzését,
kitartását, szorgalmát. Megítélhetjük motiváltságát. Megláthatjuk, hogy melyik tanulónak van
szüksége több magyarázatra, melyikük terelhető további részletekkel. Információkat
gyűjthetünk a tanulók önállóságáról.
Házi feladat : A tanulók számára napi, heti rendszerességgel adunk írásbeli és szóbeli házi
feladatot. A házi feladat célja, hogy alkalmat adjunk az önálló tanulásra és feladatmegoldásra,
az órán tanultak ismétlésére, rögzítésére, begyakorlására. A házi feladat hasznossága a
rendszeres ellenőrzésen múlik. A tanulói füzetek ellenőrzése nem teljes körű javítással valósul
meg. A tanítási órán és néha összeszedve részleges betekintés alapján írásos és szóbeli
megjegyzéseket teszünk a tartalomra, áttekinthetőségre, rendezettségre, külalakra és a
helyesírásra.
Csoportmunka megfigyelése: A csoportmunka megfigyelése közben is egyéni értékelést
végzünk. A teljesítmény mellett értékelendő az együttműködés és a kommunikációs készség.
Írásbeli felelet: Az egyes tantárgyak tartalmához igazodó, minden nagyobb egységet lezáró
témazáró írásbeli dolgozat mellett kisebb tananyagot felölelő röpdolgozat, egy éves
tananyagot átfogó évfolyamdolgozat, melyeknek a célja a tananyag elsajátításának az
ellenőrzése, illetve az új típusú érettségi rendszerben előírt írásbeli dolgozatra felkészülés.
A dolgozat feladatait lehetőség szerint írásos formában adjuk a tanulóknak (könyv,
feladatlap). A dolgozatírás kezdetén meghatározzuk az értékelési rendszert (elsősorban
pontozásos javítást végzünk, ponthatárokat közlünk az érdemjegyekhez) és az időtartamot. A
dolgozat megíratása után ismertetjük a helyes végeredményeket és a feladatok megoldásait is.
A dolgozatot mindig a tanulótól jól elütő színű tintával javítjuk (ez a piros). A javítás
tartalmazza a részpontszámokat, az összes pontszámot, a dolgozatra adott érdemjegyet és a
javító tanár kézjegyét. A javításkor használt jegyek egyértelműek a dolgozatba írt
megjegyzések értékelő jellegűek, segítő szándékúak.
Szóbeli felelet: A felelet nem azonos a tankönyv szövegének szó szerinti elmondásával.
Tanulóinktól megköveteljük, hogy tantárgyi ismereteikről önálló szerkesztésű mondatokban a
szakkifejezések használatával beszéljenek. A gyakorlati feladatok, példák táblánál történő
megoldása közben szóbeli magyarázatokat, indoklásokat adjanak. Megköveteljük a jól
hallható, tagolt beszédet. A kiejtésbeli, nyelvhelyességi, stilisztikai hibákat javítjuk. Nem
célszerű ezeket a hibákat minden esetben azonnal javítani, mert ez gátolhatja a tanulót
gondolatai kifejtésében. A hibák javítása segítő szándékú, a figyelmet felébresztő hatású. A
felelet elhangzása után azonnal szóban értékeljük és osztályozzuk.

Referátum, beszámoló: Az előadói készség fejlesztése céljából a tanulóknak beszámolási
témákat tűzünk ki. A beszámoló fontos elemei az érthetőség, a világosság, a beszédritmus, a
szakszavak használata, a nyelvi formák tudatos használata. A beszámoló címzettje az osztály
legyen. A beszámolót tartó diák lépjen az osztálytársak elé, mintegy vállalva a nyilvános
megszólalás terhét. A beszámolót elhangzása után azonnal szóban értékeljük és osztályozzuk.
A értékelés az érettségi és a szakmai vizsga törvényi előírásainak megfelelő rendszerben
működik és az ott meghatározott százalékokat tartja szem előtt.
Az iskolai dolgozatok szabályai:
A tanuló jogai közé tartozik: naponta legfeljebb két témazáró dolgozatot írjon; a témazáró
dolgozatról egy héttel korábban értesüljön; (a tantárgy tömbösítéséhez kapcsolódó témazáró
előnyt élvez!)
A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja,
a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki az írásbeli
dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális
számológép, mobiltelefon), dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli. A tanulónak joga,
hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett hibáit a
következő tanórán, de legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját
megnézhesse. Amennyiben a dolgozatot a javító tanár a 10 tanítási napon túl sem mutatja be a
tanulónak, csak később, a diák szabadon eldöntheti, hogy kéri-e a dolgozatra adott
érdemjegyet vagy sem.

