
7. A vállalt bázisintézményi feladatok ellátásának bemutatása, az intézmény felajánlásai 

(1) Vállalt feladataink ellátásának bemutatása, felajánlásaink 

- A „Második esély” gimnáziumi program bemutatása az érdeklődők számára.  

- A program elemei, melyet műhelymunkák során teszünk adaptálhatóvá:  

o mentorrendszer,  

o vizsgarendszer,  

o iskolapszichológusi és  

o szociális munkás szolgálat bemutatása  

- Szakanyagok bemutatása, melyet műhelymunkák során teszünk adaptálhatóvá:  

o matematika kompetencia fejlesztésére szolgáló feladatok,  

o szövegértés fejlesztésére szolgáló feladatok,  

o társas- és szociális kompetencia fejlesztésére szolgáló feladatok,  

o Nyitni a világra program társadalmi mobilitást és integrációt segítő program 

bemutatása,  

o pályaorientációt támogató társasjáték bemutatása  

- Digitális eszközhasználat a tanórákon: 

o tabletek, e-olvasók, nyelvoktatást fejlesztő eszközök és programok bemutatása 

- Hospitálások szervezése a digitális eszközhasználat bemutatására 

- Hospitálások szervezése digitális programok alkalmazásának bemutatására: 

o redmenta, kahoot, quizlet, quizizz, tankockák, duolingo… programok 

alkalmazása az ismeretelsajátítási folyamatban 

- Hospitálások szervezése saját fejlesztésű szakanyagok bemutatására, pl.: 

o  matematika-történelem ismeretekre épülő kártyák alkalmazása a tanórákon, 

o szabaduló szobás feladatok a reáltárgyak ismereteinek mélyítésére, 

o társasjátékok bemutatása – magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyak 

oktatására, ismeretek rögzítésére 

- Hospitálás szervezése mentori egyéni fejlesztések bemutatására 

- A programelemek adaptációjának biztosítása. 

- Az iskolai közösségi szolgálatunk jó gyakorlatának bemutatása, melyet az OFI és 

a Nemzeti Pedagógus Kar is nívódíjjal ismert el.  

- A program elemei:  

o adminisztráció bemutatása,  

o társadalmi érzékenyítő programok bemutatása,  

o az integrációt és társadalmi mobilitást támogató programelemek bemutatása 

(2) További vállalások: 

- Vállajuk a bázisintézményi szerepből adódó többletfeladatok ellátását, a területileg 

illetékes POK-kal együttműködésben szervezzük, koordináljuk a bázisintézményi 

feladatok ellátását. 

- Vállajuk, a 10 éve – a hátrányos helyzetű fiatalok hatékony oktatását, nevelését 

szolgáló – eredményesen működtetett jó gyakorlataink bemutatását és adaptálását. 

- vállaljuk, hogy a szakmai segítséget és támogatást igénybe vevő intézmények részére 

– igény és munkaterv szerint – lehetőséget biztosítunk hospitálásokra, 

műhelymunkákat tartunk. 

- Vállajuk, hogy a POK által szervezett pedagógus továbbképzések és egyéb szakmai 

programok, rendezvények megrendezéséhez helyet biztosítunk. 

- Vállajuk, hogy az általunk alkalmazott pedagógiai módszertani modellhez hozzáférést 

biztosítunk minden érdeklődő számára.  

 



Humánerőforrás: 

Intézményünkben 18 fő pedagógus dolgozik, és mindenki rendelkezik a jogszabályban előírt 

végzettséggel. Teljes munkaidős 14 fő (77,8%), ebből nő 9 fő; részmunkaidős 4 fő (22,2%), 

ebből nő 1fő. Nyelvvizsgával rendelkezik: 17 fő, ebből 10 nő (59%). Pedagógusaink közül 

Pedagógus II. fokozatba 6-an vannak besorolva, további két fő 2020-ban minősül (Pedagógus 

II.). Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető végzettséggel 4-en rendelkeznek, és 

további 2 kolléga jelenleg ugyanezen végzettségért tanul (BME). Szakvizsgázott pedagógus, 

gyakorlatvezető mentortanár végzettséggel 1 fő rendelkezik, és további 4 fő jelenleg 

tanulmányokat folytat ugyanezen szakon (BME). Az innováció iránt elkötelezett 

pedagógusaink olyan továbbképzéseken vettek részt, melyek a hátrányos/halmozottan 

hátrányos helyzetű fiatalok hatékony oktatásához szükségesek. Birtokunkban vannak azon 

hátránykompenzáló eszközök és módszerek, melyekkel eredményesen tudjuk segíteni a 

hasonló célcsoporttal foglalkozó intézmények munkáját.   

Infrastrukturális környezet 

Iskolánk 2006-ban épült, és folyamatos megújulás jellemzi az infrastrukturális környezetünket 

is. Korszerű bútorokkal és taneszközökkel van ellátva minden termünk. Az okostáblák, 

projektorok, tanári laptopok, wifi szolgáltatás minden tantermünkben elérhetőek. A tanulóink 

oktatását-nevelését sokrétű digitális taneszközzel tudjuk hatékonnyá tenni: tabletek (32db), e-

olvasók (12db), fejhallgatók (20db). Továbbá rendelkezünk digitális fényképező (5db), 

GoPro-4K akciókamera, okosTV készülékekkel, melyek a különféle iskolai és iskolán kívüli 

tevékenységek hasznos kellékei lehetnek. Tantermeink és helyiségeink alkalmasak arra, hogy 

nagyobb létszámú érdeklődőt tudjunk fogadni, bemutató órákat vagy műhelyfoglalkozásokat 

tartsunk (maximum 90fő).  Az épületünk jól megközelíthető, teljesen zárt és kültéri saját 

parkolókkal is rendelkezik.  

 


