
3. A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció(k), az alkalma-
zott jó gyakorlatok széles körű bemutatása 
I. Külföldi tanulmányutak és cserekapcsolatok 

Több mint 25 éve szervezünk külföldi tanulmányutakat melyek a tanult nyelvi ismere-
tek elmélyítését szolgáló programok, tanulmányutak, (pl. Angliába, Ausztriába, Belgi-
umba) melynek keretében előre leszervezett, idegennyelvi környezetben, helyi tanárok 
által lefolytatott, projektalapú oktatáson vesznek részt a diákok, főleg teammunkában 
dolgozva. A cserekapcsolatoknál (pl. olaszokkal) a tanult idegen nyelv azonos a csere-
diákok között, így a közös nyelv lesz valamelyik idegen nyelv; a szakmai és a szabad-
idős programok kiegészítik egymás, de minden idegen nyelven történik. 
Az intézménytípus minden esetben középiskola. 
Idegen nyelvi munkaközösségünk rengeteg tapasztalatot halmozott fel ezen a téren, így 
egy-egy beszámoló, előadás (1-2 óra) keretében szívesen osztják meg tapasztalataikat 
másokkal is.  
 

II. Éneklő osztályok versenye 
Intézményünk egyik legrégebbi rendezvénye, több mint 40 éves múltra tekint vissza. A 
verseny helyszíne hagyományosan az iskola tornaterme és általában március hónapban 
kerül megrendezésre az egyik tanítási napon. Ekkor nincs tanítás, a tanulók megnézik 
egymás produkcióját. A versenyen minden osztály teljes létszámmal vesz részt, a diá-
kokon kívül az osztályfőnökök is szerepelnek általában. A műsor összeállításában az 
ének szakos tanárok nyújtanak segítséget: kötelező egy népdalcsokor, majd egy kórus-
mű következik, zárásként a diákok egy általuk választott zeneművet (rockzene, musical 
részlet, stb.) adnak elő. A teljes műsor időtartama átlagosan 10 perc. Az énekbemutatót 
mozgással, hangszeres közreműködéssel lehet színesíteni. A hangszeres kísérő kivételé-
vel idegen személy nem szerepelhet az osztály műsorában. A versenyre való felkészülés 
az ének-, az osztályfőnöki és a 0. órákban történik.  
A zsűri minden osztályt egy oklevéllel jutalmaz. A nyertes az oklevél mellé megkapja a 
vándorserleget, amelyre rávésetjük az osztály jelzését és az évszámot. A zsűri külön ér-
tékeli a legjobb fiúkórust, hangszeres kíséretet, szóló énekest és egyéb kiemelkedő pro-
dukciókat. A versenyt az Éneklő Osztályok Gálája zárja, amelyen a legjobb osztálykó-
rusok adnak műsort a szülőknek és érdeklődőknek. 
A program hely- és időigényes (4óra). Részt vesz rajta minden diák és tanár. 
 

III. Terepgyakorlat 
A 9.-es reál osztály természettudományos felébe járó tanulókkal megyünk egy hétvégé-
re valahová, lakóhelyünktől távol eső területre. Eddig minden alkalommal a Bakonyban, 
Bakonybélben voltunk, mert ez a település minden szempontból megfelelő helyszínnek 
bizonyult. A programban szerepelt a Bakonyi Természettudományi Múzeum megtekin-
tése Zircen, itt azt is el tudtuk intézni, hogy a tanulók a színfalak mögé tekinthessenek 
és megismerkedjenek a múzeum nem látogatható gyűjteményeivel és a múzeumi mun-
kával is. Nem maradhatott ki a Pannon Csillagda sem, ahol a tanulók előadásokat hall-
gattak, megtekintették a kiállítást és távcsöves bemutatón vehettek részt. A terepgyakor-
lat nem múlhat el anélkül, hogy egy túra kapcsán ne ismerkednénk meg az adott terület 
élővilágával és a geológiájával, ilyen túra során láttunk már rég kihalt ammonitesz és 
nummulina ősmaradványokat is. 
A program bemutatása egy előadás keretében történik, ahol megtekinthetők az elmúlt 
terepgyakorlatokról készült prezentációk, fotók. 
Időtartam: 1-2 óra 
 

  



IV. Tehetséggondozó hétvége 
Iskolánk 2017 szeptemberében nyerte el a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet. 
Ennek keretében azóta minden évben megrendezzük a tehetséggondozó hétvégét, me-
lyen 8. osztályos, természettudományok iránt érdeklődő diákok vesznek részt 
A hétvégét felölelő program az alábbi műveltségi területeket fedi le: 
- logikai-matematikai, 
- természettudományos, 
- zenei, 
- nyelvi, 
- informatikai 
A péntek-szombati bentlakásos programokon rendszerint nagy az érdeklődés. A tanulók 
interaktív módon kapcsolódnak be a nem hétköznapi feladatokba. Szinte észrevétlenül, 
játékos formában történik a képességek fejlesztése. 
 

V. ERASMUS KA1-es programban sikeres pályázat segítése 
Gimnáziumunk 2019-ben sikeresen pályázott a fent nevezett programra. Örömmel je-
lentjük be, hogy az előző év sikeres pályázata után a 2019-20-as tanévben is benyújtjuk 
az Erasmus+ KA 1--es pályázatot, immár 20 fő pályázóval.  
A program részeként tartunk disszeminációkat, amely jó alkalom arra, hogy jó gyakor-
latként átadjuk tapasztalatainkat. Természetesen a pályázat írói szívesen segítenek más 
iskoláknak is, a remélhetőleg sikeres pályázat összeállításával kapcsolatos tapasztalatok 
megosztásával. 
A megosztás formája előadás, bemutató. Időtartama 2 óra 

 
Egyéb megosztásra felajánlott gyakorlataink címszavakban: 
– Kistérségi angol és német nyelvi verseny: 5-6 és 7-8. osztályos kategóriában meghirdetett 

tanulmányi verseny 
– Kistérségi informatika verseny (gimInfo): 8. osztályos tanulüknak meghirdetett tanulmá-

nyi verseny 
– Christmas Party, Fasching és petanque bajnokság: az 5-8. és a 9-12. osztályosok számára 

külön-külön meghirdetett vetélkedő, amelyre előzetes feladatokat is kiírnak (pl. muf-
finsütés), majd egy délutáni nagy rendezvényen kell bemutatkozni, énekelni és játékos 
feladatokat elvégezni, mindezt idegen nyelven; a kisebbek rendezvényét a nagyok szerve-
zik meg, s bonyolítják is le; a franciát nálunk kezdik tanulni, itt a francia nemzeti sport a 
közös időtöltés és tanulás alapja, szervezzük egyéniben és csapatban. 

– Egészségnevelési és sportnap: egy teljes tanítási napot felölel, a diákok a témához kapcso-
lódó elméleti foglalkozásokon és sporttevékenységeken vesznek rész, amelyek 45-50 per-
cesek, s ha teljesítették, igazoló „cetli”-ket kapnak; a nap végére 2 elméleti, 3 gyakorlati 
cetlit kell összegyűjteni. 

– Kistérségi tanulmányi versenyek humán- és természettudományos tantárgyakból: 5-6. és 
7-8. osztályosok számára meghirdetett versenyek, tantárgytól függően előzetes feladatok-
kal, amelyeket be kell küldeni elektronikus úton a szervezőknek, valamint az iskolában 
megrendezett szóbeli és/vagy írásbeli fordulóval. 

– Gólyanap;  
– a gyermek hospice mozgalomban megtartott KösziKávé Nap  
– Öltözz pirosba!-nap,  
– jótékonysági Cipős doboz akciók,  
– a tanév elején meghirdetett Év diákja és Év osztálya versenyek,  
– Fordított nap. Ez utóbbi 50 éves hagyománya az iskolának, külön alkotmánya és szabály-

rendszere van. 


