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BEMUTATKOZÁS 

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha 

olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján”   

                 Goethe 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

 

Iskolánk tanulói összetétele: 

Összesen 170 tanulója van iskolánknak és a súlyozott 

létszámunk 198. fő. Tíz csoportban tanítjuk őket, vagyis tíz 

osztályközösségünk van. Az osztályok összetétele kulturális 

háttér szempontjából ugyan vegyes, de a roma vagy félroma 

tanulók aránya a domináns. Ez a helyzet fokozatosan alakult 

ki napjainkig. A tanulói csoportokon belül nincs 

megkülönböztetés, nincs szegregáció. Nagy gondot fordítunk 

rá, hogy a szociokulturális különbségek vagy a hátrányos 

helyzet semmiképpen ne okozzon spontán kiválasztódást. A különböző módszerek használata is 

erősíti az együttmunkálkodást és ezzel is egymás segítségére igyekszünk nevelni a gyerekeket. 

Mivel napjainkban a " szabadiskola választás" lehetősége a szülők rendelkezésére áll és nem 

kötelező betartani a településeken meghatározott körzeteket, ezért alakulnak ki az elvándorlások 

sok településen.  

A szociokulturális különbségek következtében spontán szegregáció alakult ki városunkban. A 

városnak két általános iskolája közül a mi iskolánk vállalta fel a roma tanulók nevelését és 

oktatását.  

Intézményünk fő célkitűzése: 

A társadalmi különbségeket és az ebből eredendő hátrányokat lehetőségeinkhez mérten 

csökkenteni igyekszünk. Ezen különbségek eredhetnek etnikai és kulturális eltérésekből. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az elfogadásra és az esélyegyenlőségre. 
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Iskolánkban nagyon sok a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

száma, ezért törekszünk arra, hogy ebből adódó hiányosságokat pótoljuk. 

Ezen cél elérése érdekében csoportbontásokat, felzárkóztató foglalkozásokat szerveztünk.  

Bevezetésre került iskolánkban az ének-zene orientáció, mely egy újabb kitörési lehetőség lehet 

tanulóink számára, és már látszik, hogy diákjaink magabiztosabbak, bátrabban merik megmutatni 

tudásukat. Mind a felvételnél, mind a tanulócsoportok kialakításánál biztosítottak az egyenlő 

bánásmód, az esélyegyenlőség jogszabályokban foglalt feltételei.  

Nagy lehetőséget kaptunk az alsó tagozaton történő csoportbontások bevezetésével, mert így kis 

létszámú csoportokban tudunk diákjaink fejlődésében szerepet vállalni.  

A tanórákon törekszünk a differenciálásra és a páros- illetve csoportmunkák alkalmazására, mert 

fontosnak tartjuk, hogy tudjanak együtt, egy egységként működni. Tudjanak egymáshoz 

alkalmazkodni, illetve tudják egymást meghallgatni és ELFOGADNI, amellyel a szociális 

kompetenciáikat is fejlesztjük. Az évek alatt a konfliktusok száma a felső tagozaton jelentősen 

csökkent, mondhatjuk a kamaszok körében meg is szűnt.  

Pályázataink: 

Sikeres pályázatok által folyamatosan segítjük a különböző hátrányokkal küzdő tanulókat, hogy 

külső támogatásokhoz, forrásokhoz jussanak. 

Iskolánk már 2014 óta részt vesz a különféle ösztöndíjpályázatokban. Rendszeresen benyújtjuk a 

"Varázspálca a Veszprém megyei Gyermekekért" Alapítványhoz is pályázatainkat, mely program 

keretében a mentorokon keresztül kapnak plusz órákat és támogatást a részt vevő diákjaink (kb. 

9-10 fő). Egyéb ösztöndíj program az Útravaló ösztöndíjprogram 2016-tól működik 4-5 mentor 

bekapcsolódásával 20 diák részesülhet így támogatásban. Az informális és nem formális tanulási 

technikák keretében a gyerekek külső helyszíneken szerezhetnek új ismereteket. Ezenkívül az 

EFOP –os pályázatok nyújtanak más alternatívákat, amellyel pedagógus továbbképzéseken 

vehetünk részt és ismerkedhetünk meg új módszerekkel. Az új módszerek alkalmazásához szintén 

pályázatok adnak erőforrásokat, hogy eszközökkel is támogathassuk a bevezetésre kerülő új 

tanulási formákat és azok hatékonyágát erősítsük. 

Külső partnerek: 

Iskolánk tanulóit a Tanoda is fogadja, mely korábbi tapasztalatokra építve, szintén tanulóinkat 

támogatva a tanulás terén és egyéb szociális-kulturális hátrányokat kompenzálva, 

esélyegyenlőség teremtési céllal nyújt segítséget. 

 Mindennapi munkánk során folyamatosan konzultálunk, együttműködünk a helyi Családsegítő és 

Gyermekjóléti szolgálattal.  

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat különféle programokkal, adományokkal támogat 

minket a diákjaink sokoldalú fejlesztése érdekében.  

Művészeti oktatás: 

Iskolánkban működik az Alapfokú Művészeti Iskola. Ők intézményegysége iskolánknak. 

Pedagógusaival jó a kapcsolatunk. A hozzánk járó gyerekek nagy számban mutatnak zenei 

tehetséget, így kézenfekvő megoldás volt a pozitív elmozdulás terén az ének orientáció 

bevezetése. Az ide járó diákjaink délutánonként itt folytatják a művészeti iskolában a zenei 

tanulmányaikat, ahol nagyon jól érzik magunkat. Ilyenkor igazán azt csinálhatják, amit szeretnek. 

Az eredményeikről számos díj, elismerés, oklevél tanúskodik. Alapvetően vele született készségeik 

vannak a színpadi szereplés körébe tartozó tevékenységekre. Így ennek erősítése számunkra 

létfontosságú. 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK 

Bemutató óra, bemutató foglalkozás, ezt követő megbeszélés, műhelymunka, adaptálható minta 

átadása, workshop, terem biztosítása. 
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