
szülői értekezlet 
2020. január 27-29.  



Témáink 
 Pedagógiai innovációink 

 Piarista karakterünk (személyes figyelem, közösség, 

spiritualitás) 

 Alapítványunk és iskolai fejlesztéseink 

 Aktuális feladatok 

 5-8. évf.: ++, 2. nyelv, orientációs időszak 

 9-11. évf.: fakultációk, orientációs időszak, nyári 2 hetes 

nyelvtanfolyam 

 12. évfolyam: fizikumban - pontszámítás, felvételi 



Folyamata 

 

 



Iskolai káptalan 



Pedagógiai innovációk 
CÉLOK ÉS MÓDSZEREK 

 

 

 

ÖNISMERET 

FEJLESZTÉSE, 

HITÜNK 

ELMÉLYÍTÉSE 

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ 

ERŐSÍTÉSE 

FELKÉSZÍTÉS A 21. 

SZÁZADI 

KOMPETENCIÁKRA 

FELKÉSZÍTÉS AZ 

ÉLETHOSSZIGLAN 

TARTÓ TANULÁSRA 

SPECIALIZÁCIÓ – 

TUDÁS 

ELMÉLYÍTÉSE 

SZEMÉLYES 

FIGYELEM- 

EGYÉNI 

TANULÁSI UTAK 

DIGITÁLIS 

PEDAGÓGIA 

KOOPERATÍV 

TANULÁS 

TEVÉKENYTETŐ 

MÓDSZEREK 

VÁLASZTÁSI 

LEHETŐSÉGEK 



Jövőképünk - feladatunk 

 Motiváció 

 Tevékenykedtető, izgalmas(abb) iskola 

 Valósághoz kötődő, hasznos  ismeretek 

 Készségfejlesztés erősítése 



5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Lelkigyakorlatok, hittan 

Hittan 2.0 kilencedikben 

Tanulásmódszertan 

Vizsgarendszer – 

választott érdeklődés, 

fakultáció szerint 

++ képzés  
Biológia, Fizika, Matematika, 

Informatika, Humán kultúra, 

Tanulásmódszertan 

Fakultáció – Emelt szintű 

képzés 

Nyelvtanulás – első 

nyelv: angol csoportbontás célok 

szerint 9.-től 

Nyelvtanulás – második 

nyelv: spanyol, olasz, francia, 

angol, német, latin 

Pályaorientáció 
Pályaorientációs napok, Educatio, 

egyéni tanácsadás 

Egymásra épülő, egymást erősítő folyamatok 









Pályaorientációs nap 



Hivatástisztázás 



Tanulásmódszertan tréning 
 5. évfolyamos diákoknak 

 Tanítási időben 

 2 napos 

 



Pályaorientációs óra/nap 
 12. évfolyamos diákoknak 

 Tanítási időben heti 1 óra 

 + pályaorientációs nap 

 

KILÁTÓ 



Konfliktuskezelés – 
kommunikáció 
 
Függőségprevenció 
(telefon) 



Alapítványi támogatások: 
Fejlesztéseink segítésére 

 





 













WIFI: 100% 







 



 





 közösségi tereink: pingpong asztal mellé 

teraszbútorok (padok, asztalok, ülőkék) 

 





Komposztálunk  - diákjaink ötlete 

 



 Latin terem, fizikum 

 Projektorok, fehér táblák 

 Kollégium kialakítása (újmosdó) 

 Pingpong terasz, közösségi bútorokkal, pingpong asztallal 

 Migazzi szárny 

 Piarista galéria 

 Könyvtárkorlát 

 Fejlesztőszoba 

 

 



Terveink 
 Közösségi bútorok 

 Tantárgyi munkaeszköz-fejlesztések (természettudományok, 

művészet, könyvtár) 

 Digitális eszközök fejlesztése (laptopok) 

 Fitt terasz 

 Rekortán futópálya 

 Tetőteraszi tankert 



 Fitt terasz 

 



 Zöldtető - tankert 

 



 



 futópálya 



 



Alapítványi támogatás 
3,5 M szülői támogatás 

eddig 

 

Kérjük, várjuk! 

 

Jó cél, közös érdek!  
 

Köszönjük! 



Alapítványi támogatás 
 Adó 1% Berkes Piarista Alapítvány  

 

 Kérjük a szülőktől: 

 15.000 Ft/diák/év 

 (1500 Ft/hó) 

 ütemezett 

 Egyösszegben 

 Félévente 

 Havonta 

 

 





 Pedagógiai munka hatékonyságának növelése; 

 Tervszerű ismétlés, az ismeretek szintetizálása: emeli a tanulók komplex, 

globális tudását; szemléletét, rálátását az ismeretekre; 

 Tudatosan tanuló diák-kép erősítése.  

 Az érettségire (középszint), és a felvételire (emelt szint ) történő 

felkészítés hatékonyságának növelése; 

 Vizsgarutin készségének kialakítása, megerősítése; 

 21. századi kompetenciák 

Vizsgarendszer 



21. századi kompetenciák 



Vizsgamátrix 3.0 

  9. NY 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

vizsga 1. 1. nyelv matematika történelem 
irodalom  

(szint a képzés szerint) 

vizsga 2. informatika 2. nyelv 

Természet-tudomány 

(vál.) 1 „emelt” tárgy (vál.)  

↓ ↓ 

fizika ha csak magyarból fakultál a diák, akkor: 

biológia matematika 

kémia 

földrajz 

informatika 

  5. évfolyam 6. évfolyam (március) 7. évfolyam 8. évfolyam 

vizsga 1. irodalom matematika 
rajz 

évf.kiállítás nyelvtan 1. nyelv 

vizsga 2. 
természetis-

meret 
latin 

örökségünk   
természet-

tudomány (vál.) 
történelem /latin 

(komplex) 

↓ 
együtt földrajz&biológia 

↓ 
fizika 

kémia 

Biológia&földrajz 

matematika magyar történelem földrajz  fizika biológia kémia 



Biztonságos iskola tanácsa 

 



++ képzések 9-10. évfolyam 

 



Választás! 
 Felelősség! 

 Ismerd meg magad! 

Érdeklődésed mentén! 

Amit szeretsz, amiben jó vagy! 

Amit szeretnél még jobban megismerni! 

Amiben fejlődni szeretnél! 

Ami vonz!  
 

 

Mit kínálunk? 



Milyen 
tantárgyakat? 



Reál irány 
Matematika 

Informatika  



Természettudományos irány 
Fizika 

Biológia 



Humán irány 
Humán kultúra 

szépirodalom,  

képzőművészet,  

zeneirodalom 



A fejlesztés útján 
Tanulásmódszertan 
- Tanulási stratégiák 

- Motiváció 

- kompetenciafejlesztés (alapkészségek megerősítése, 

szövegérés, műveleti sebesség, matematikai 

alapkészségek) 



• Reál irány 

• A fejlesztés útján 

• Humán irány 

• Természettudományos 
 irány 

Humán kultúra 

Matematika 

Informatika 

Fizika 

Biológia 

Tanulásmódszertan 



Második nyelv– sokadik nyelv 

Iskolai nyelvtanulás – mit hoz a jövő?  

 Iskolai nyelvtanulás – 

lehetőség 

 

 

          Benny Lewis 



 
Nyelvtudás 
 Nyelvvizsga – felvételi, diploma 

Legfontosabb a nyelvtudás 

Érteni, használni a nyelvet 

Bécsi piarista gimnázium, baszk 

csereprogram, Piarista Ifjúsági Találkozó, 

francia maratoni filmnézés…. 



 

  



 

++ képzés és 2. idegen nyelv 
Felkészülés és választás 

www.free-powerpoint-templates-design.com 

január 

január 

február 

április 

május 

Betekintés 

nyelvi 

fakultációs 

és 9.-es ++ 

órákra 

Tájékoztató 

nyolcadikos 

diákoknak a 

nyelvi és ++ 

képzésekről 

CSOPORTBEOSZTÁS 

Nyelvi és ++  

csoportok 

kihirdetése 

Tájékoztató 

szülőknek a 

képzésekről 

 

 

Jelentkezés: 

Online 

jelentkezés – 4 

nyelv és 4 ++ 

képzés 

sorrendbe 

állítása 
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Fakultáció- Emelt szintű képzés 
 Felkészülés és választás 

október 

január-

február 

március 

április 

május 

KÉRDŐÍV 
 

Faktos érdeklődés 

felmérése. Kérdőív a 

faktos napok 

beosztásához  

FAKTOK 

BEMUTATÁSA, 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Pályaorientációs napon 

CSOPORTBEOSZTÁS 

Fakultációs csoportok 

kihirdetése 

ÓRALÁTOGATÁS 

Betekintés jelenlegi 

faktos órákra februárban  

Szülői értekezleten 

tájékoztató  

 

 

Jelentkezés: 

Jelentkezési lap 2 

fakultáció 

megjelölésével 

(sávok!!) 

 


