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BEMUTATKOZÁS 

A Pápai SZC Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Várpalota legrégebbi 

és legnagyobb középiskolája. Főépületünk elhelyezkedése a város centrumában valamint az 

évtizedek során nálunk érettségizett és szakmát szerzett tanulók magas száma, a várpalotai köz, 

kulturális, és gazdasági élet megkerülhetetlen szereplőjévé teszik az intézményt. Hagyományosan 

jelentős számú tanuló jár hozzánk a környező településekről valamint Veszprém és Fejér megye 

távolabbi vidékeiről. Nyugodtan mondhatjuk, hogy iskolánk megye és a régió szerte ismert és 

meghatározó szakképző iskola.  Iskolánk 2015. július 1. óta a Pápai Szakképzési Centrum 

szakképző iskolájaként működik. Ebből fakadóan egyszerre hozhatunk önálló szakmai döntéseket 

saját intézményünk fejlődése érdekében és használhatjuk ki a hálózatosodás előnyeit. 

Intézményünk széles és változatos szakmakínálatot nyújtó középiskola, ötéves technikumi és 

hároméves szakképző iskolai képzési formákkal. Különböző előképzettségű fiatalok és felnőttek 

számára biztosítjuk a szakmai végzettséghez, valamint az érettségihez jutást, személyiségük 

sokoldalú kibontakoztatását nappali és esti képzési formákban. Tantermeink, tanműhelyeink a kor 

követelményeinek megfelelő felszereltséggel, rendezett környezetben várják tanulóinkat. Céges 

partnereinkkel szoros együttműködésben képezzük a jövő szakembereit. Oktatásunkban és 

nevelésünkben nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, továbbá a nehéz körülmények 

okozta hátránnyal induló tanulók felzárkóztatására. Tornaterem, tornaszoba, konditerem, 

sportpálya áll tanulóink rendelkezésére. Családias kollégium várja a távolabbról érkező diákokat.  

Kimagasló eredmények a Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken és az országos honvédelmi 

versenyeken.  

Digitális Közösségi Alkotótér várja a robotika, digitális technológiák, automatizálás iránt 

érdeklődőket.  

Az országban egyedülálló módon a Honvéd-kadét ágazati képzés az MH BHK szakmai 

támogatásával valósul meg.  
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Iskolánk együttműködési megállapodást kötött a Várpalotai Bányász Sportkörrel és a Várpalotai 

Kosárlabda Klubbal. A Sport technikumi ágazat tanulói asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda és 

labdarúgás sportágakban az egyesületekben versenyszerűen sportolhatnak.  

2019-ben elnyertük az Ökoiskola és a Kiemelt Pénziránytű Iskola címeket, 2020-ban OH 

bázisiskolai és Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címekkel is büszkélkedhetünk.  

 

 

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 

Jó gyakorlatainkat szakgimnáziumban és szakközépiskolában is alkalmazzuk.  

- Tanéven átívelő idegen nyelvi projektek: a szakgimnáziumi tanulók 9-12. és a 

szakközépiskolai tanulók 9-11. évfolyamán célunk az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése 

interdiszciplináris projektek megvalósítása során. A tanulók megismerik az adott célnyelvi 

ország kultúráját, szokásait, az ott élő emberek életmódját. A projekt egy egész tanéven 

átívelő, több fordulós versenysorozat. A tanév elején meghirdetésre kerül a verseny melynek 

célja, hogy a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztésén túl megismerjék egy adott 

célnyelvi ország kultúráját, szokásait, az ott élő emberek életmódját. Az első fordulóban tanórai 

keretek vagy előadások során jutnak a diákok fontos információkhoz a verseny témáját illetően. 

A második fordulóban a tanulók egyéni vagy csoportos formában projektmunkákat, plakátokat, 

ppt bemutatókat készítenek önállóan, szaktanári irányítás mellett. Az elkészített munkák 

bemutatása a verseny harmadik fordulójában történik. 

- Szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésben részt vevő tanulók bevonása a 

pályaválasztási tevékenységbe: Jó gyakorlatunk célja, hogy a lehető legtöbb hasznos 

információval segítse a pályaválasztás előtt álló diákokat. A rendezvény keretében a fiatalok 

megismerhetik iskolánk képzési kínálatát, kortársaiktól kaphatnak információt a különböző 

képzési formák sajátosságairól. Saját tanulóink esetében célunk a kommunikációs képességek 

fejlesztése és a szakma iránti elhivatottság növelése. 

 

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  

Jó gyakorlataink széles körű bemutatásán túl vállalásaink közé tartozik bemutató órák és az 

ezekhez kapcsolódó megbeszélések. Helyet kívánunk adni a POK által rendezett workshopoknak, 

műhelymunkáknak, konferenciáknak.  

 


