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küldetésünk

Mi, piaristák, szerzetesek és világiak,
„az igazság munkatársai”
Kalazanci Szent Józsefhez hasonlóan úgy érezzük:
Krisztustól és az egyháztól küldetést kaptunk arra, hogy
a nevelés által evangelizáljunk.
A gyermekeknek és a fiataloknak,
különösen a szegényeknek,
kiskoruktól fogva az evangéliumot hirdetjük a nevelés által,
a hit és a műveltség – „a vallásos élet és a tudomány” – közötti egység megteremtése révén.
Így akarjuk az evangélium értékei szerint testvériességet teremtve
megújítani az egyházat, és átalakítani a társadalmat.
Küldetésünkhöz kaptuk
Istentől származó karizmánkat,
történelmünket, lelkiségünket és pedagógiánkat,
közösségben élő társainkat,
az iskolákat és más intézményeket.
Ezek révén jeleníthetjük meg
a tanító Jézust és egyházának anyai szeretetét a kicsinyek iránt.

Együttműködő közösségekben
fejlesztő közeget alkotva
hatékony segítséget nyújtani
a ránk szorulóknak és hozzánk fordulóknak abban, 
hogy kibontakoztassák teljes emberségüket, érett 
személlyé váljanak.
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A budapesti Piarista Gimnázium 6 évfo-
lyamos katolikus fiúgimnázium. Intézmé-
nyünkbe 413 tanuló jár, 47 pedagóguskollé-
gánk közül hatan szerzetestanárok. Az iskola 
tágas, elegáns épülete az Erzsébet-híd lábánál 
található, 1915-1918 között épült Hültl Dezső 
tervei alapján. Fél évszázados kényszerű tá-
vollét után 2011 májusában költöztünk vissza 
a Duna-parti felújított épületbe.  

Nevelő munkánkkal arra törekszünk, hogy 
diákjaink kibontakoztathassák személyiségü-
ket, teljes emberré válhassanak, lehetőséget 
kapjanak a keresztény közösség megterem-
tésére; kipróbálhassák magukat sokféle tevé-
kenységben, megtanulhassák az igényes, el-
mélyült munkát; megismerhessék az emberi 
kultúra alapvető értékeit. 

Törekszünk rá, hogy együttműködésre ké-
pes, saját fejlődésükért, képződésükért tenni 
akaró; kreatív, kérdező, a világot megismer-
ni vágyó; saját élethivatásukat tudatosan 
kereső, a teremtő Istennel való kapcsolatra 
nyitott fiúkat neveljünk. Célunk a társadalo-
mért, az egyházért, a hazájukért,  családju-
kért felelős, szolidárisan gondolkodni képes, 
a teremtésvédelem iránt elkötelezett, hívő ke-
resztény értelmiségi szerepet betölteni képes 
fiatalok nevelése. Olyan vezetők nevelése, 
akik képesek a közösség javát előmozdítva 

munkálkodni, felelősen tevékenykednek a 
közjóért, és nyitott a szívük a rászorulók felé. 
Hiszünk benne, hogy az igényes tanulmányi 
munka, a korszerű tudásra való törekvés, a te-
hetséggondozás és a befogadó, élő keresztény 
közösség megteremtése együtt is lehetséges.

Iskolánkban aktívan van jelen a Kalazancius 
Mozgalom, ahol öregdiákok, fiatal szerzete-
sek vezetésével diákjaink szabadon kapcso-
lódhatnak piarista közösséghez, a program 
beszélgetés, imádság, játék, kirándulás. Saját, 
piarista cserkészcsapat is működik az épület-
ben. A délutáni órákban zenetanulásra van 
lehetőség a Patrona Hungariae iskolával való 
együttműködés keretében. Diákjaink csak-
nem valamennyi tantárgy esetében szakköri 
órákon is részt vehetnek, járhatnak a diákkó-
rusba. 

Hagyományosan sok kirándulást, túrát szer-
vezünk szinte minden műfajban: háromna-
pos tanulmányi kirándulás, gyalogtúra, bi-
ciklitúra, sítúra és evezős túra is választható.
A nyelvtanulás (angol, német, spanyol, fran-
cia, latin) fejlesztése érdekében részt veszünk 
az Erasmus+ programban, valamint isko-
lánk külföldi partneriskolákkal (Varsó, Graz)  
csereprogramokat is megvalósít. Az ELTE és 
a PPKE partneriskolájaként folyamatosan fo-
gadunk, mentorálunk tanárnak készülő egye-
temi hallgatókat.

1052 Budapest, Piarista utca 1.
http://www.budapest.piarista.hu

+36 1 486 3690
gimnazium@budapest.piarista.hu
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A piaristákat gróf Koháry István, a város 
akkori földesura hívta Kecskemétre tanítani 
1714-ben. Azóta folyamatosan működik itt az 
iskola (leszámítva az 1948-49-es államosítási 
időszakot). 

A gimnázium régebben általános tantervű, 
négyosztályos fiúgimnázium volt, jelenleg 
lányok is jelentkezhetnek hozzánk. Újabban 
3 osztályba, 4 tanulmányi területre – hu-
mán, matematika, biológia és digitális kul-
túra – várjuk a diákokat. A tanulmányi te-
rület választása 9-10. évfolyamra szól, addig 
nem módosíthatók. Minden tanuló emelt 
óraszámban tanulja az első idegen nyelvet 
(angol, német és francia) és heti 3 órában a 
második idegen nyelvet (angol, német fran-
cia, latin). 100 fős frissen felújított kollégi-
umunk fiúk és lányok számára is biztosít el-
helyezést. Minden felvételt nyert diákot – ha 
igényli – fel tudunk venni a kollégiumba, 
mely közvetlenül az iskola mellett található.  

A színvonalas oktatás gyümölcse, hogy az itt 
végzett diákok túlnyomó többsége továbbta-
nul – szépen megállva a helyüket főiskolán, 
egyetemen. A minőségi oktatás mellett nagy 
hangsúlyt fektet az iskola a nevelőmunkára. 
Kiemelkedő szerepük van ebből a szempont-
ból az osztályprogramoknak, lelkigyakorla-
toknak, évközi kirándulásoknak, nyári túrák-
nak, zarándoklatoknak. 

Valljuk – szemben a manapság elterjedt gya-
korlattal – hogy a nevelésnek legalább akkora 
a jelentősége az iskolában, mint az oktatásnak. 
Különböző lehetőségek közül választhatnak 
az itt tanuló diákok a tanórai elfoglaltságokon 
kívül. Ilyen a sport (labdarúgás, kézilabda,  

szertorna, kosárlabda, úszás), író-olvasó 
kör, énekkar, téli és nyári vakáció idején: sí-, 
gyalog-, kerékpár-, vitorlás- és evezőstúrák 
(csónakház van Tiszaugon), Kalazancius 
Mozgalom, cserkészet, nemzetközi együttmű-
ködésekben való részvétel, hogy csak néhányat 
említsünk. Mindezeket igyekszünk felhasz-
nálni, hogy az itt végzett diákok érett, felelős 
személyiséggé váljanak. Legyenek képesek fe-
gyelmezett munkavégzésre, tehetségük önálló 
kibontakoztatására, de saját érvényesülési tö-
rekvéseiken túl legyenek érzékenyek a közös-
ségeiket, a társadalmat érintő kérdések iránt. 

6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
http://kecskemet.piarista.hu

+36 76 506 912
titkarsag@kecskemet.piarista.hu

Kecskemét – G
imnázium és Kollégium



8

 

Kalazanci Szent József, a Piarista Rend ala-
pítója 1597-ben azaz, kicsit több mint négy-
száz éve nyitotta meg az első piarista iskolát, 
mely egyben a világ első ingyenes népisko-
lája volt. Nemcsak olyan iskolát alapított, 
amelynek célja a tudás átadása mellett a hit-
re, vallásos meggyőződésre nevelés, hanem 
olyan iskolát is, amelynek fontos célja a vi-
lág jobbá tétele, megújítása. A Kecskeméti 
Piarista Iskola általános iskolai intézmény-
egysége nem tekint vissza olyan hosszú 
múltra mint a gimnázium, de kezdettől eh-
hez a régi és nemes célhoz kapcsolódva vég-
zi nevelő-oktató munkáját. 

Ehhez a célhoz pedig elengedhetetlen az is-
kola megújítása. Alapítónk korának embe-
re volt, de úgy volt korának embere, hogy 
nem csupán követte a korszellemet, hanem 
előre tekintett, a következő lépést, a jövőt 
tartotta szem előtt. Ebben is követni igyek-
szünk stratégiai céljaink kitűzésében és 
megvalósításában. 

Alapvető célunk a komplex személyiség-
fejlesztés, amelyben a fizikai és gazdasági 
nevelés célja egy vitális, élettel teli ember; 
a társas, érzelmi nevelés célja az együttmű-
ködésre törekvő ember; a szellemi, értelmi 
nevelésé pedig az önfejlesztő ember. Mind-
ezt biztonság, mozgás, élettér, közösség, fe-
lelősség, szilárd világnézet, a diákok dönté-
sekbe való bevonása és kísérése támogatja.

Nyolc évfolyamos általános iskolánk ala-
mennyi tevékenységét, legyen az tantárgyi 
oktatás, szakkör, sporttevékenység, nyelv-
oktatás, nemzetközi kapcsolatépítés vagy 
szabadidős tevékenység ennek a személyi-
ségfejlesztésnek a szolgálatába állítja.

Iskolánk két telephelyen működik, az alsó 
tagozat a Piaristák terén, a felső pedig a 
Czollner téren kapott helyet. Mindkét te-
lephelyen jól felszerelt tantermekben, di-
gitális eszközökkel támogatva tanulhat-
nak a diákok. Munkájukat saját intézményi 
Google-fiók segíti, korszerű és biztonságos 
kommunikációs lehetőségeket is biztosítva. 
A tehetséggondozást szakkörök és sportolá-
si lehetőségek biztosítják. Kiemelkedő ne-
velési és szabadidős lehetőségünk az iskola 
cserkészcsapata, melynek munkájába már 
az alsó tagozatosok is bekapcsolódhatnak. 

Ke
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6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
http://kecskemet.piarista.hu

+36 76 506 912
felsotagozat@kecskemet.piarista.hu
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A Kecskeméti Piarista Óvoda 2014. szeptem-
berében nyitotta meg kapuit a 3-6 éves gyer-
mekek és családjaik számára. Születésnapi 
ajándék volt ez a rendi közösség számára, hisz 
letelepedésük 300. évét ünnepelték a „Hírős 
városban”. Az elhatározással, hogy a legkiseb-
bek számára is szeretnék átadni a hit és a tu-
dás alapjait, a piaristák a rendi karizma megé-
lésének egy újabb útját választották. 
Az óvoda a Czollner–téri Szent Erzsébet– 
templom és a felső tagozat mellett, az Angol-
kisasszonyok egykori rendházának korszerű 
átalakításával került átadásra. A kertvárosi 
részen, védett környezetben található óvodá-
ban jelenleg 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai 
asszisztens és 4 dajka összehangolt munkája 
segíti a gyermekek fejlődését. A csoportok ne-
veit – Pitypang, Napraforgó és Kamilla – tuda-
tosan választottuk a teremtett világ kincseiből. 
Mindhárom csoportba vegyes életkorú gyer-
mekek járnak. 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjá-
val összhangban a „hitre és tudásra” nevelés 
a 3-6 éves gyermekek életkori sajátosságai-
nak megfelelően zajlik. Legfőbb célja, hogy 
az óvodásokban elültessük, megerősítsük a 
szerető mennyei Atya iránti szeretetet és 
bizalmat, melyre majd természetes módon 
épülhet rá az iskolában a hitismeretek elsa-
játítása. Az óvodás szentmisék, a liturgikus 
alkalmak, az atyákkal való találkozás alkal-
mai erősítik a gyermekekben a piarista kö-
zösséghez való tartozást, s gyakran ezek ala-
pozzák meg a családok iskolaválasztását is. 
A gyermekek teljes személyiségének fejlődé-
sét, fejlesztését érzelmi biztonságot nyújtó, 
nyugodt, békés környezetben támogatjuk. 
A valóság felfedezése, a természeti-embe-
ri-tárgyi környezet fokozatos megismerése 

tevékenységekben megvalósuló tanulás által 
áll a gyermekek óvodai életének középpont-
jában. Munkánkat gyógypedagógus és logo-
pédus segíti. Bevezetésre került Polgár Judit 
Sakkjátszótér programja, valamint lehetőséget 
biztosítunk különböző sporttevékenységek 
választására is. Kecskemét városa színvonalas 
kulturális programoknak ad otthont, ezeket 
igyekszünk megszerettetni gyermekeinkkel 
egy-egy színházlátogatás, komoly- vagy nép-
zenei koncert alkalmával. Erősségünknek 
tartjuk, hogy a programok mennyisége he-
lyett, az óvodai élet mindennapjait töltjük meg 
élményekkel a gyermekek számára. 
A tanulás/tudás támogatása differenciált mó-
don, mikrocsoportos kezdeményezések által, 
az óvodapedagógus szakmai szabadságával 
valósul meg az óvodában. 

A piarista iskolával való kapcsolatot nemcsak 
a rendszeres laborlátogatás, közös vers- és 
mesemondó találkozó igyekszik élővé tenni, 
hanem az a törekvés is, hogy közösen gondol-
kodjuk az óvoda-iskola kapcsolat szakmaisá-
gáról, innovatív útjairól. 

Kecskemét – Ó
voda

6000 Kecskemét, Czollner tér 3-5.
https://www.kecskemet.piarista.hu

+36 76 416 418 
ovoda@kecskemet.piarista.hu
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A gimnázium Mosonmagyaróvár legnagyobb 
múlttal rendelkező, csaknem 300 éves gim-
náziuma. Az 1948-as államosítást követően 
átmenetileg megszűnt Mosonmagyróváron a  
piarista oktatás. Az általános iskola 8 évére 
épülő 4 évfolyamos piarista gimnáziumi kép-
zés 1994 óta folyik ismét Mosonmagyaróváron.

Iskolánk nyitott mindenki számára, aki el 
tudja fogadni az intézményünk piarista, ka-
tolikus, egyházi jellegét. Gimnáziumunkban 
szívesen látjuk saját diákjaink mellett azon 
fiatalokat is, akik más iskolában végezték az 
általános iskola nyolc osztályát. 

Iskolánk egyházi, piarista jellegéből fakadóan 
a diákjaink heti 2 órában hittant is tanulnak, 
osztály- és évfolyammiséken, lelkigyakorlato-
kon és egyéb lelki programokon vesznek részt.

Gimnáziumi képzésünkre jelentkezők né-
met nyelvoktató nemzetiségi tagozat, angol 
nyelvi tagozat, médiatagozat és általános 
gimnáziumi képzés közül választhatnak. 
Gimnáziumunk nyelvi tagozatos képzésében 
résztvevők heti 7 órában tanulják az első, heti 
3 órában a második választott idegen nyelvet, 
de a kötelező órákon túl nyelvvizsga-előkészí-
tőt szervezünk angol, német és latin nyelvből.

Az újonnan induló médiatagozatos képzé-
sen a diákok megismerkedhetnek a fotózás, 
újságírás, filmkészítés és -vágás alapvető 
ismereteivel. A gyakorlati tudás elmélyítése 
iskolánk saját stúdiószobájában zajlik. Infor-
matika tantermünk magas szintű ismeretek 
átadását teszi lehetővé, gyakran zárják di-
ákjaink a középiskolai tanulmányaikat  kö-
zép- vagy emelt szintű, vagy akár előrehozott 
informatika  érettségivel. Kiemelt szempont 
iskolánkban a fenntarthatóságra nevelés. 
Ezt a célt szolgálják az egész tanévet átszövő 
programsorozatok, hosszú távú projektfel-
adatok, a fenntarthatósági témahét és projek-
tnap, tematikus kirándulások. A széleskörű 
ismeretátadást segíti több városi egyesülettel, 

civil szervezettel való együttműködésünk. Pe-
dagógiai munkánk az egész ember nevelését 
tűzi ki célul, ezt segítik a különböző a művészi 
programok és lehetőségek: kiváló színvonalú 
énekkar és Piarista Diákszínpad, színház- és 
koncertlátogatások Budapesten, Bécsben és 
Pozsonyban. 

A piarista lelkiségben való fokozottabb elmé-
lyülést és a közösségi életben való kiteljese-
dést szolgálja a Kalazanci Mozgalomban való 
részvétel, illetve a nemzetközi piarista ifjú-
sági találkozókon való részvételi lehetőség.  
Az egészséges életmódra nevelés elemei a kü-
lönböző sportfoglalkozások, szünidei túrák, 
gyalogos vándortáborok, vitorlástáborok és 
kenutáborok.

A gimnáziumba való jelentkezés feltétele a 
központi felvételi megírása matematika és 
magyar tantárgyakból és a szóbeli felvételi 
teljesítése. Várjuk azon tanulókat, akiknek a 
7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredmé-
nyei átlagosan jók, és akik nyitottak a keresz-
tény értékrendre. Gimnáziumunkkal a leendő 
tanulók nyílt napokon ismerkedhetnek meg.
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9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 4.
https://movar.piarista.hu

+36 96 576 477
iskola@movar.piarista.hu
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A mosonmagyaróvári iskola gyökere a  
XVIII. század első felére nyúlik vissza.  
Zsidanits István Moson vármegyei főadó-
szedő és felesége alapította 1739-ben az óvári 
kisgimnáziumot, ahová piarista szerzeteseket 
hívott tanítani. Ebből nőtt ki a mai iskola, 
amely diákjaink számára 12 éven át biztosítja 
az igényes nevelést-oktatást.  

Iskolánk egyházi, piarista jellegéből fakadóan 
a diákjaink a keresztény értékrendre való ne-
velés mellett
• heti 2 órában hittant is tanulnak,
• rendszeresen vesznek részt osztály- vagy 

évfolyam-misén
• évente lelkigyakorlaton vesznek részt.

Az általános iskola általános tantervű, ha-
gyományosan nyolc osztályos képzést nyújt. 
Minden tanteremben digitális tábla segíti a 
korszerű oktatást.
Az idegen nyelv tanulása már az 1. osztály-
ban kezdődik. Választható nyelv: angol vagy 
német. Az  informatika-oktatást már az alsó 
tagozaton kezdjük, amely kiegészülhet fel-
ső tagozaton magasabb szintű ismeretekkel.
Partnereinkkel közösen megszerveztük, hogy 
tanulóink a tanítási órákhoz kapcsolódva, is-
kolánkban járjanak a különféle zenei foglal-
kozásokra, hangszertanulásra.

A tanév folyamán több alkalommal szerve-
zünk komolyzenei koncertlátogatást Bécsbe 
és Pozsonyba, színházlátogatást Budapestre 
és Győrbe, emellett a Flesch Károly Kulturális 
Központ bérletes előadásait  is rendszeresen lá-
togatjuk.  

Kiemelt nevelési célunk a fenntarthatóságra, 
környezetvédelemre való nevelés. Az egész 
tanévet átfogó programsorozattal, és a fenn-
tarthatóságot középpontba állító témahéttel, 
projektnappal és tematikus kirándulásokkal 
valósítjuk meg ezt a célkitűzést.

Fontos helyet foglal el az iskola életében az 
egészséges életmódra nevelés. Ennek eszkö-
zei a testnevelési órák, sportfoglalkozások, a 
néptáncoktatás, a hétvégi, szünidei kirándu-
lások és a túrák. Az első félév végén téli ki-
rándulásokat szervezünk, más szünidőkben 
pedig gyalogos-, kerékpáros-, sí- és vízitúrá-
kat. A 2. osztályosok a tanév folyamán meg-
tanulnak úszni, a 4. osztályosok pedig egy he-
tes erdei iskolában vesznek részt. 

Alsós kisdiákjaink nagy örömmel használ-
ják a Szülői Választmány közreműködésével 
létrehozott játszóvárat, de a tanórák is szí-
nesebbek azáltal, hogy az alsós tantermek-
ből egy-egy „ikerterem” nyílik, amely mese-, 
játszó-, szabadidős szobaként is működik.

Az iskola minden gyermeket vár, akik nyitot-
tak a piarista értékrendre. Az általános iskola 
első osztályaiba a tanulók a mindenütt szoká-
sos, hivatalos módon jelentkezhetnek. A tan-
év során a nagycsoportos óvodásoknak hat 
alkalommal iskola-előkészítő foglalkozásokat 
szervezünk, ahol megismerkedhetnek az is-
kola életével, a leendő tanító nénikkel. Szülői 
kérésre iskolánk 12 évfolyamának bármelyi-
kére veszünk át diákot.

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 4.
https://movar.piarista.hu

+36 96 576 477
iskola@movar.piarista.hu
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Mosonmagyaróvár között félúton fekszik. Ez 
a település volt a középkorban a Szigetköz 
gazdasági-politikai központja. 

A közel ezeréves történelmi múlttal rendelke-
ző település iskolája az idők folyamán sokszor 
változott, de az oktatás és az iskola szellemi-
sége mindig kiemelkedően magas színvonalat 
képviselt. Az iskola vezetése mindig az újra, a 
jóra törekedett. 2006-ban vette fel Dr. Timaffy 
László néprajzkutató nevét, aki a mosonma-
gyaróvári Piarista gimnáziumban érettsé-
gizett, a Szigetköz tudósa, Hédervár község 
díszpolgára. 2016-ban a fenntartóváltásnak 
és az akkori iskolavezetésnek köszönhetően 
a Piarista Nagycsalád tagjává váltunk. „Teljes 
szívvel és odaadással vállaljuk a kalazanciu-
si örökséget a Pietas et Litteræ szellemében: 
„különleges törődést és gondoskodást a gyer-
mekek, közülük is a legrászorultabbak iránt.”
A pedagógiai célok megvalósításában a folya-
matosságra és a fokozatosságra törekszünk. 
Célkitűzésünk, - hogy minél több tanulónak 
teljes képzést adhassunk a kisgyermekkortól 
a felnőtt kor küszöbéig.” 
Tevékenységünk rendalapítónk értékrendjét 
tükrözik. Intézményi pedagógiai munkán-
kat a keresztény és nemzeti értékek, valamint 
az újítás határozzák meg. A katolikus intéz-
ményünkben a nevelés és az oktatás szoros 
egységben van. Az iskola azért tanít, hogy 
neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert. 
Munkánk során az emberi magatartás alap-
vető értékeit közvetítjük: szeretet, bizalom, 
empátia, igazságosság, méltányosság, rend, 
szabadság, tudás, szolidaritás, egymás el-
fogadása. Tantestületünk számára fontos a 
hitelesség és a személyes példaadás ereje. 
Iskolánkban aktívan dolgozik a Szülői Mun-
kaközösség, mely az iskola rendezvényeinek 
szervezésében, az iskolai élet színesebbé téte-
lében tevékeny részt vállal. A fenntartóváltás 

első napjától szorosan együttműködünk az 
anyaintézmény munkaközösségeivel, segít-
jük, támogatjuk egymás munkáját.

A Diákönkormányzat a tanév során számos 
programmal gazdagítja a dákok iskolai életét.

A Napsugár Piarista Óvodánkkal szorosan 
együttműködünk. Az iskolába lépés előtt is-
kolanyitogató foglalkozásokat tartunk a 
nagycsoportos óvodások számára. Ezen al-
kalmakkor a szülők is betekintést kapnak az 
iskolában folyó munkába. Községünk Ön-
kormányzatával, a civil szervezetekkel gyü-
mölcsöző kapcsolatot ápolunk. Állami ün-
nepeken iskolánk diákjai színvonalas ünnepi 
műsort adnak a falu közösségének. Katolikus 
ünnepeink révén aktívan bekapcsolódunk 
Egyházközségünk életébe. Templomunkban 
vasárnaponként osztálymiséken veszünk 
részt, havonta diákmiséken vagyunk jelen, 
egyházi ünnepeken szeretettel szolgálunk.

Büszkén hirdetjük, hogy a hédervári Timaffy 
László Tagiskola, a Magyar Piarista Rendtar-
tomány legfiatalabb intézménye.
Hédervár Téged vár!

9178 Hédervár, Árpád utca 9.
https://movar.piarista.hu

+36 96 259 448
+36 30 786 9754

ovoda@movar.piarista.hu
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Óvodánk egy Szigetközi faluban, Hédervá-
ron, nagyon szép környezetben helyezkedik 
el, amely kiváló tapasztalatszerzési lehetősé-
get nyújt gyermekeink számára. Hédervár 
egy történelmi múltú kis falu, épített műem-
lékekkel, csodálatosan gazdag természeti kör-
nyezettel. Fontosnak tartjuk, hogy mindezt 
gyermekeinkkel megismertessük, megszeret-
tessük, pozitív érzelmi kötődést alakítsunk ki 
falunk iránt. Óvodánk 2016 szeptemberétől a 
Piarista Rend Magyar Tartományának fenn-
tartásában működik.  Munkatársaink fontos-
nak tartják, hogy gyermekeink biztonságos, 
szeretetteljes, elfogadó környezetben nevel-
kedjenek. Óvodánk épülete szép, tágas, nem 
új, de a három lépésben, pályázati források-
ból megújult, korszerűsödött. 

Csoportszobáink meleg, hangulatos, világos 
termek, esztétikusan berendezve, a gyerme-
kek kedvére dekorálva igyekeztünk minél 
otthonosabbá, élhetőbbé tenni. Mindhárom 
csoportszobához külön helyiségben öltöző 
és minden igényt kielégítő esztétikus, színes 
mosdó van. Rendelkezünk egy modern tor-
napadlóval burkolt tornaszobával is, mely a 
mozgásos játékok, testnevelés foglalkozások 
napi színtere. Tágas udvarunk változatos le-
hetőséget kínál a mindennapos mozgásra a 
szabadlevegőn. Az udvari játékok felújítása, 
bővítése folyamatosan célunk.

Törekszünk a családokkal együttműködve 
közös értékek teremtésére, közös nevelési 
elveket kialakítva gyermekeinket együtt ne-
velni. Valljuk, hogy az óvodáskorú gyerme-
kek fejlődésének az alapja, a játék, amelyen 
keresztül kapcsolatot teremt környezetével, 
ezért kiemelt figyelmet fordítunk erre a te-
vékenységre. A külső világ tevékeny megis-
merése a környezettudatos magatartás, és az 
egészséges életmódra nevelés is fontos szerepet 
kap a mindennapokban. Ehhez hozzájárul az 

a gondoskodás, tapasztalatszerzés, amit gyer-
mekeink az ovi-kertjeinkben a növények gon-
dozásával, ápolásával szereznek.

Pedagógiai programunk a keresztény értékek 
közvetítésével a gyermekek egészséges fejlő-
dését, hátrányainak csökkentését, tehetsé-
gének kibontakoztatását tűzte ki célul, ehhez 
alakítottuk, fejlesztettük tárgyi, és személyi 
feltételeinket. A gyermekek hátrányainak 
leküzdését, képességeiknek, készségeiknek 
fejlesztését saját gyógypedagógusunk, logo-
pédusunk végzi. Fontosnak tartjuk a hagyo-
mányőrzést, óvodásaink heti egy alkalommal 
néptánc oktatáson vehetnek részt. Intézmé-
nyünkben hagyománya van az ovi-focinak, a 
gyógytestnevelésnek, használjuk a „mozgás-
kotta” módszert, hogy gyermekeink mozgás-
fejlődését támogassuk.

Gyermekeinknek lehetőségük van sakk okta-
táson részt venni, ami a logikus gondolkodás, 
a türelem, kitartás, szabálytudat kialakulásá-
ban nagy szerepet játszhat.

Óvodánkban büszkék vagyunk az aktív, segí-
tőkész szülői közösségre, ha kell jelenlétük-
kel, ötleteikkel, ha kell két kezük munkájával, 
karácsonyi, húsvéti vásárral, sütemény-vagy
palacsintasütéssel-árusítással, játék- és esz-
közvásárlással igyekeznek gyermekeik óvo-
dáját, óvodánkat támogatni, segíteni. 

Hív téged az óvoda, ezer játék, száz csoda!

H
édervár – Ó

voda

9178 Hédervár, Árpád utca 9.
https://movar.piarista.hu

+36 96 283 261
ovoda@movar.piarista.hu
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A nagykanizsai piarista gimnázium (Zala és 
Somogy megye első középiskolája) 2015-ben 
ünnepelte alapításának 250. évfordulóját. A 
belvárosban elhelyezkedő gimnázium és kol-
légium épületei nagy, közös belső udvarral és 
sportpályákkal rendelkeznek. A kollégiumi 
elhelyezést modern és jól felszerelt épületben 
tudjuk biztosítani. Képzési kínálatunk figye-
lembe veszi a megszerzett tudás széles körű 
felhasználhatóságát, és megalapozza a sikeres 
továbbtanulást. Kiemelt fontosságúnak tart-
juk a közösségi nevelést és a diákjainkkal való 
személyes törődést.

A keresztény hitet minden hozzánk járó tanu-
ló számára bemutatjuk és felkínáljuk. Mind-
annyiuktól elvárjuk értékrendünk tiszteletben 
tartását és az iskolai közös programokon való 
részvételt, de az ő szabad választásukra bíz-
zuk, hogy a vallásgyakorlást mennyire építik 
be a személyes életükbe. 

Pedagógiai tevékenységünk alappillérei: a má-
sikra odafigyelő, a másikért áldozatot hozó, 
toleráns közösségi nevelés; színvonalas ok-
tatás komoly számonkéréssel; az egészséges 
életmód kialakítása, a fizikai állóképesség fej-
lesztése; valamint az Istennel való személyes 
találkozás lehetősége, azaz a hit felkínálása.

Gimnáziumunk négy és hat évfolyamos osz-
tályokat indít. A hatodikosok a nyelvi (angol 
vagy német), illetve a matematika-nyelvi (an-
gol vagy német) irányultságú képzések közül 
választhatnak. A nyolcadikosok a következő 
képzésekre jelentkezhetnek: általános, infor-
matika, dráma, nyelvi (angol vagy német) és 
matematika-nyelvi (angol vagy német). Az 
informatikai képzésünkben együttműködünk 
a Pannon Egyetemmel, a dráma irányultságú 

képzésünk óráinak egy részét pedig a zalaeger-
szegi Hevesi Sándor Színház színészei tartják.
Iskolánkban a 11-12. évfolyamokon szinte 
minden tantárgyból van lehetőség magasabb 
óraszámban felkészülni az emelt szintű érett-
ségire, a szokásosan választott tárgyak mellett 
pl. drámából, énekből, latin nyelvből, katoli-
kus hittanból és rajzból is, megfelelő számú 
jelentkező esetén. Az emelt szintű képzésre 
felkészítő foglalkozások óraszáma általában 
heti két óra; biológiából, fizikából és kémi-
ából heti három óra az alapóraszám felett.

Fontosak művészeti képzéseink: a drámata-
gozat és a szakkörök mellett énekkar is mű-
ködik az iskolánkban. Egész évben változatos 
túralehetőségeket biztosítunk kirándulások és 
táborok formájában. Számos programot szer-
vezünk a diákjainknak, amelyek során valódi 
közösség formálódik belőlük (pl. lelkigyakor-
latok, nemzetközi piarista diáktalálkozók). 

Diákjaink személyiségének formálódását az 
igényesen megszervezett közösségi szolgá-
lattal (TESZI – a Tevékeny Szeretet Iskolája) 
segítjük elő. Többen közülük csoportvezetői 
szerepet vállalnak a Kalazancius Mozgalom-
ban, ami fejleszti társas és szervezési kompe-
tenciáikat, valamint felkészíti őket arra, hogy 
felnőtt életükben vezetői helyzetekben is meg-
állják a helyüket. 

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
http://nagykanizsa.piarista.hu

+36 93 516 785
titkarsag@nagykanizsa.piarista.hu
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Alsó tagozatunk pedagógiai működését 
meghatározza, hogy a kisdiákok iskolai éle-
tét a 2020/21-es tanévtől rugalmas működési 
formában szervezik a pedagógusok. A déle-
lőtt két 90 perces blokkból áll. A tanítók egy 
blokkban két tantárgy anyagát dolgozzák fel 
a diákokkal, esetenként további tantárgyak-
hoz kapcsolódva, a rendelkezésre álló idővel 
szabadon gazdálkodva, szükség esetén felfris-
sülést biztosító, lazító, pihentető perceket be-
iktatva. A blokkok közötti hosszú, 45 perces 
pihenőidőt tízóraizással, levegőzéssel és játék-
kal töltik a gyerekek.

A rugalmas működési rend nagy szabadsá-
got ad a tanítóknak a rendelkezésre álló idő-
kerettel való hatékony gazdálkodáshoz. Segíti 
a tantárgyi koncentrációt, a differenciált óra-
szervezést. Jól szolgálja a teljes körű készség- 
és képességfejlesztést, valamint a sokoldalú 
személyiségfejlesztést. Nagyobb lehetőséget 
jelent a projektszerű és a kooperatív tanulás-
szervezésre. Az elsősök számára megkönnyíti 
az iskolakezdést, hiszen a hagyományos isko-
lai munkarendhez képest sokkal kisebb válto-
zást jelent az óvodában megszokott napirend 
után. Mindezt kiegészíti, hogy a tanítás előtt 
a gyerekek léleksimogató reggeli beszélgeté-
sen vesznek részt tanítójuk, osztályfőnökük 

irányításával. Ennek tudatossága, meghittsé-
ge segíti a jellemformálást, a hitre nevelést,  
valamint az értékeken alapuló kommunikáció 
megtanulását. Programjaink egy részét úgy 
tervezzük, hogy a szülőknek is lehetőségük le-
gyen részt venni rajtuk. Az édesanyák és apák 
napja, a karácsony és az iskolai zarándoklat 
meghittebb lesz velük együtt. Ide kapcsolód-
nak a családlátogatások és a családi napok is.

Nagy gondot fordítunk épületeink, tanterme-
ink szép kinézetére és felszereltségére. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy nagyon ritka a ron-
gálás, a diákok tiszteletben tartják tanáraik és 
társaik munkáját. Az utóbbi években komoly 
informatikai fejlesztés zajlott az intézmé-
nyünkben, így számos infokommunikációs 
eszközzel tudjuk segíteni azt, hogy tanulóink 
fel tudjanak készülni a 21. század kihívásaira.
Sokfajta szakkör működik az iskolánkban. 
Az alsósok focizhatnak, LEGO-robot-
programozást tanulhatnak és bábozhatnak, 
a felsősök pedig elmerülhetnek a kémia és 
az elsősegélynyújtás rejtelmeiben. Mindkét 
korosztály számára szervezünk énekkart, 
színjátszó és rajzszakkört.

A piarista iskolák különleges közössége a Ka-
lazancius Mozgalom, amelynek keretében a 
gyerekek önkéntes jelleggel korosztályi cso-
portokat alkotnak, gimnazista diákok veze-
tésével. A kéthetenkénti találkozók állandó 
elemei az imádság, a beszélgetés és a játék, de 
ennek keretében szervezzük meg nyári nap-
közis táborunkat is.

N
agykanizsa – Á

ltalános Iskola
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Óvodánk a Piarista Iskola tagintézménye, az 
alsó tagozat melletti épületben található. Négy 
vegyes életkorú csoporttal működünk. Helyi-
ségeink tágasak, a tárgyi és személyi feltételek 
biztosítottak.

Óvodánk, elsőként a magyar piarista óvo-
dák között, 2008. szeptember 1-jén nyitot-
ta meg kapuit, hogy keresztény szellemiségű 
nevelésben részesülhessenek Nagykanizsa és 
környéke családjainak gyermekei. Tudatá-
ban vagyunk annak, hogy e korosztály hoz-
záértő nevelése kiemelten fontos, hiszen a 
szülők a legféltettebb kincseiket bízzák ránk.

Pedagógiai programunk a családi összetar-
tozás fontosságát hangsúlyozza, a gyerme-
káldást végtelen örömnek, a gyermekneve-
lést a szülők csodálatos hivatásának tartja. 
A gyermekeket Isten ajándékának tekintjük, 
nagy hangsúlyt fektetünk testi-lelki egészsé-
gük megőrzésére. A játékot, ami az óvodás 
kor alapvető és legfőbb tevékenysége, zavar-
talanul, rugalmas napirenddel és változatos 
tevékenységekkel biztosítjuk. A hétköznapok 
során egyre közelebb visszük a gyermekekhez 
a természet szeretetét és védelmét. A népha-
gyományok ápolásával pedig magyarságtuda-
tuk elmélyítését segítjük elő.

Törekszünk arra, hogy óvodai nevelésünk a 
gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődé-
sét segítse az egyéni és életkori sajátosságok 
figyelembevételével. Fontosnak tartjuk, hogy 
szeretetteljes óvodai légkörben, a családok-
kal együttműködve neveljük a ránk bízott 
gyermekeket. Célkitűzésünk, hogy a gyer-
mekek találkozzanak a gondviselő Isten sze-
retetével a nevelők személyes példája nyo-
mán, imákon és énekeken keresztül, valamint 
a mindennapos elcsendesedés perceiben.

Évek óta büszkén viseljük a Zöld Óvoda és 
a Madárbarát Óvoda nevet. Számos prog-
rammal színesítjük a nevelési évet: lelki alkal-
makkal (pl. névadónk ünnepe, zarándoklat), 
hagyományőrző eseményekkel (pl. idősek kö-
szöntése, Szentcsalád-járás, farsang, nemzeti 
ünnepek), környezetvédelmi témájú rendez-
vényekkel (pl. autómentes nap, erdők hete, víz 
világnapja). 

Óvodánk névadója Boldog Donáti Celesz-
tina piarista nővér. Maria Anna Donati egy 
toscanai kisvárosban, Marraniban született 
1848-ban. Vallásos légkörben nőtt fel, és fel-
nőttkorában úgy döntött, hogy szerzetes lesz. 
Ekkor vette föl a Celesztina nevet is. Olyan 
leányintézeteket alapított, ahol sok árva, sze-
gény és elhagyott gyermek talált otthonra és 
menedékre. XVI. Benedek pápa 2008-ban 
boldoggá avatta.

Egy levelében ezt írta a rendtársainak: „Imád-
kozzatok sokat: neveljétek a gyermekeket arra, 
hogy kedvesek legyenek szavaikban, testtar-
tásukban, mozdulataikban, mások köszönté-
sénél, de mindenekfelett érzelmeikben. Emlé-
keztessétek őket folyamatosan Isten jelenlétére, 
örvendeztessétek meg őket egyházi zenével, és 
szerettessétek meg velük a tanulást és a mun-
kát.” Erre törekszünk a piarista óvodában, 
bízva abban, hogy ezzel nemcsak a hozzánk 
járó gyerekeknek, hanem a családjaiknak is a 
szolgálatára lehetünk.

8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
http://nagykanizsa.piarista.hu

+36 93 516 785
titkarsag@nagykanizsa.piarista.hu
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A sátoraljaújhelyi Piarista Tanoda a rendala-
pító Kalazanci Szent József álmát váltja valóra: 
a legszegényebb gyermekeket és családjaikat 
szólítja meg, hogy elvigye nekik Jézus hírét, 
és felkarolva őket, segítsen nekik megtalál-
ni a teljes élet felé vezető utat. A tanodában 
hátrányos helyzetű, főként cigány származású  
általános iskolás gyerekek tanulnak délutá-
nonként, hétfőtől péntekig. 

Célunk, hogy csökkentsük a tanulók szoci-
ális hátrányokból fakadó nehézségeit, se-
gítsük iskolaielőmenetelüket, és segítő kör-
nyezetben gazdag módszertani eszköztárral 
pozitív tanulási élményben részesítsük őket. 
A tanoda több és más, mint a napközi. Befo-
gadó és megtartó közösségi tér, ahol minden-
kinek lehetősége van saját tempójában halad-
ni és megélni a növekedés élményét. Ehhez 
minden diák megkapja a neki szükséges fi-
gyelmet, támogatást és bátorítást. És a tanoda 
nem csak a házi feladat elkészítésének a helye, 
hanem annál sokkal több. Mert a feladatunk 
maga az élet, ahol mindannyiunknak kitün-
tetett helye van. Ezt a helyet keressük a tano-
dában együtt, közösségben, egymást segítve.

A munka kis létszámú csoportokban történik 
délutánonként négy órában. A tanulás mellett 
fontos hangsúlyt kapnak a tehetségfeltáró- és 
gondozó tevékenységek, kreatív foglalkozá-
sok, játékos alkalmak és közös alkotások. A 
tanoda nevelői közösségét a város általános 
iskoláiban tanító munkatársak alkotják, akik 
délelőtt is találkoznak a gyerekekkel, így meg-
oldott iskolai előmenetelük   közvetlen kísé-
rése is.

Sátorlajaújhely – Tanoda

3980 Sátoraljaújhely, Deák utca 19.
https://ujhely.piarista.hu/

tanoda@satoraljaujhely.piarista.hu
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A XIII. században telepedtek le Sátoraljaúj-
helyben a pálos szerzetesek. Az egyetlen ma-
gyar alapítású rend tagjai templomot és rend-
házat emeltek az ún. Barátszeren. Léleképítő 
és tanító munkájukat 1786-ig folytatták, ekkor 
II. József, rendeletével feloszlatta a pálosokat. 
Helyükre, szintén uralkodói parancsra érkez-
nek meg a piarista szerzetesek. 

A piarista rend alapítója Kalazanci Szent Jó-
zsef, 1597-ben Rómába létre hozta Európa 
első ingyenes népiskoláját. Az oktatás a „pie-
tas et litterae” azaz a „hit és tudomány” szel-
lemében folyt.  Számunkra különös fontosság-
gal bír a tokaji alapítás, egy törökből magyarrá 
és kereszténnyé lett asszony Pikóczi Eleonóra 
segítségével jött létre itt iskola. Innen teleped-
tek át az atyák Sátoraljaújhelybe, 1789-ben. 
A piarista atyák ezt követően a reformkor és 
szabadságharc számos kiemelkedő alakjának 
jellemét formálták, mint például Kossuth La-
jos kormányzó, Andrássy Gyula miniszterel-
nök, Trefort Ágoston közoktatási miniszter.

Az oktatás kezdetben a rendház épületében 
folyt, majd megépültek a gimnázium épületei 
is. Az oktató-nevelő munkának, 1948-ban az 
államosítás vetett véget ekkor vette fel az iskola 

a leghíresebb tanítványának Kossuth Lajosnak 
a nevét. Ettől kezdve a rendházban kollégium 
működik. A piarista rend 1992-ben kapta 
vissza a rendház épületet és működteti a Kos-
suth Lajos Középiskolai Piarista Kollégiumot. 

Kollégiumunk életében egy újabb mérföldkő 
2023. Diákjaink beköltözhetnek a XXI. szá-
zadi elvárásoknak megfelelően felújított épü-
letbe, melynek kialakítása során az ő vélemé-
nyüket is figyelembe vették. Az otthonosan 
berendezett négyágyas szobákhoz külön-kü-
lön fürdőszoba csatlakozik. Természetesen a 
tanulás hatékonyságát emelő technikai újítá-
sok is rendelkezésére állnak, számos közös-
ségi tér nyújt lehetőséget a kikapcsolódásra, 
sportolásra. Az elvonulásra és a személyes 
beszélgetésre alkalmas helyek kialakítására is 
sor került. Nem csak az épület, de a megsz-
épült, igényes környezet is újabb lehetőséget 
kínál a tanulás utáni felüdülésre. Diákjaink 
felkészülését számos foglalkozás segíti, hogy 
pótolják lemaradásukat pl. matematika fel-
zárkóztató, érettségi előkészítő magyarból és 
történelemből, kiemelkedő diákok számara 
tehetséggondozás is zajlik. Már hagyomány 
nálunk, hogy személyes, kitüntetett figyelem-
mel követjük, segítjük növendékeink életútját. 
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3980 Sátoraljaújhely, Deák u 12.
https://ujhely.piarista.hu/

+36 47 322 433
piarista.koll@piarista-koll.sulinet.hu
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Szegeden 1720-ban indult el a piarista iskola. 
A folyamatos működésének az egyházi isko-
lák államosítása vetett véget. A Piarista Rend 
Magyar Tartománya 1991-ben újraalapította, 
így ünnepelhettük 2020. február 20-án isko-
lánk alapításának 300. évfordulóját. 1999-
ben új épületet kapott a gimnázium az újróku-
si városrész Franciahögynek nevezett részén. 
A háromszintes épület 14 osztályteremmel, 
fizikai, kémiai, biológiai előadóval, jól fölsze-
relt természettudományos laboratóriumokkal, 
informatikai szaktantermekkel, ének- és rajz-
teremmel, harmincezer kötetes könyvtárral és 
díszteremmel várja a tanulni vágyókat. A fő-
épülethez kapcsolódik a 50 fős kollégium és a 
nemzetközi méretű tornacsarnok. A hatalmas 
udvar lehetőséget biztosít a tanulás melletti 
kikapcsolódáshoz. A testmozgást segíti a re-
kortán futópálya, ami négysávos, 200 méteres 
körpálya, melyet egy ugyancsak négysávos, 
110 méteres egyenes, és egy távolugrópálya 
egészít ki. 2001-ben bővült az épületegyüttes a 
piarista vértanúk tiszteletére felszentelt temp-
lommal. 2007-től a művészeti iskola is megje-
lent a gimnázium kistestvéreként. 

A szegedi piarista iskola olyan műveltséget 
akar továbbadni, amely több mint, amit az 
órarend magában foglalhat. Ez a műveltség 
az egész életet áthatja. Az emberi személyiség 
egészét szem előtt tartó nevelést Kalazanci 
Szent József rendalapító a következő jelmon-
dattal fejezte ki: Pietas et litterae. 

Tanítványainkat Istentől kapott ajándéknak, 
megismételhetetlen és pótolhatatlan csodá-
nak tartjuk, akikre kötelességünk vigyázni, és 
mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
világban megtalálják az őket megillető helyet, 
és a bennük rejlő lehetőségeket ki tudják tel-
jesíteni. Ezért fogalmaztuk meg így iskolánk 
küldetésnyilatkozatát:
„Iskolánk közösségében mindannyian nyitottak 
vagyunk a személyes fejlődésre. Az értékeinket 
elfogadó családokkal együttműködve, az egész 
embert megszólítva hitet és tudást adunk át 
a ránkbízottaknak, mert hisszük, hogy ebből 
öröm és élet fakad.”
Iskolánk névadója: Dugonics András, piaris-
ta szerzetes, író, egyetemi tanár. Az első ma-
gyar nyelvű regény, az Etelka, az első magyar 
nyelvű matematika tankönyv írója. 

Gimnáziumunkban minden évben egy  
hatosztályos, természettudományos, és két 
négyévfolyamos, sport-tehetséggondozó, va-
lamint általános és angol nyelvi képzési terü-
letű osztályokat indítunk.

Művészeti iskolánk zeneművészeti, képző- és 
iparművészeti ágon nyújt tanulási lehetősége-
ket a zeneszerető diákoknak.

Szeged – G
imnázium

6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.
http://szeged.piarista.hu

 +36 62 549 090
titkarsag@szepi.hu
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A Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégi-
um a Piarista Rend Magyar Tartománya által 
egyetemista fiúk számára fenntartott 24 fős 
kollégium Szeged belvárosában.

Amit fontosnak tartunk magunkról (hallga-
tóink mondják…)
• Közösség – Közösen alakítjuk a kollégium 
életét, támogatjuk egymást, összekötnek az 
évek során kialakult barátságok, élmények.
• Inspiráló közeg – Sok tudományterületet 
képviselünk, meghívott külső szakemberek-
től és egymástól tanulunk szakembernek és 
embernek lenni, tanulni, dolgozni, élni és élni 
hagyni.
• Otthon – Olyan a kollégium, ahol családi-
as a légkör, ahol az egyetemi évek alatt otthon 
érezheted magad, ami biztos hátteret ad az 
egyetemi munkához.

Kiket várunk?
•  Egyetemista fiúkat, akik elkötelezettek saját 

maguk fejlesztésében,
•  tevékenyen részt vállalnak a Szakkollégium 

életében,
• egyetemi tanulmányaikat lelkiismeretesen 
végzik,
•  nyitottak a keresztény értékrend szerinti 

életre.

Az aktív felvételi időszak az adott év június 
15-től augusztus közepéig tartó időszak. A 
felvételi felhívást a Szakkollégium honlapján 
teszi közzé június 15-ig. A felvételi írásbeli 
jelentkezésből és szóbeli fordulóból áll. A je-
lentkezési határidő az egyetemi ponthatárok 
kihirdetéséhez igazodik, jellemzően a pont-
húzást követően két hétre. Ezt követi a szóbeli 
felvételi forduló. A pontos dátumokat a június 
15-én kihirdetett felvételi felhívás tartalmazza.

Tanév közben üresedés esetén a megüresedő 
helyre évközi felvételi is kiírható.

Jelentkezni az aktuális felvételi űrlap 
kitöltésével és a kért mellékletekkel együtt 
való beküldésével lehet.

Sz
eg

ed
 –

 E
gy

ete
mi

 S
za

kk
oll

ég
ium

6721 Szeged, Lechner tér 2/a
http://sspeszk.blogspot.com/

+36 62 425 274
sik@szepi.hu
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Iskolánk Vác és a Dunakanyar neves egyházi 
gimnáziuma, ahol egyaránt fontos az egyén és 
a közösség fejlesztése. Elsősorban keresztény 
családok gyermekeit várjuk, de iskolánk nyitott 
mindazok felé is, akik számára az egyházi isko-
la választása a hithez való őszinte közeledést 
jelenti. Színvonalas, igényes oktató-nevelő 
munkával dolgozunk diákjaink hitének és mű-
veltségének gyarapításán. Tanulóinkat tehetsé-
gükhöz mérten felkészítjük a felsőfokú tanul-
mányokra és arra, hogy élethivatásukat 
megtalálják, és a keresztény értékek mentén 
tudjanak élni. Személyes figyelemmel törek-
szünk a teljes személyiség kibontakoztatására 
az értelmi, testi, lelki, közösségi dimenziókban.

A tanítás-tanulás folyamatának hangsúlyos 
elemeire különösen nagy figyelmet fordítunk. 
Fontos az élethosszig tartó tanulás vonzóvá 
tétele, a saját tanulási stratégiák megfogalma-
zása, a csapatban végzett munka, a kreativitást 
igénylő tevékenységek, a tanulói vélemények 
megfogalmazása és az élményszerű tapasztalati 
tanulás.

Képzési rendszerünkben szem előtt tartjuk az 
egyéni tanulási utak fontosságát. A diákok hat 
második idegen nyelv közül választhatnak (an-
gol, német, spanyol, olasz, francia, latin), 9-10. 
osztályban a „++ képzés” keretében hét tanul-
mányi területet kínálunk nekik, a 11-12. évfo-
lyamon a fakultációs rendszerben minden tan-
tárgyból közép, illetve emelt szintű érettségire 
készítjük fel őket döntésüknek megfelelően.

Nyolcosztályos gimnáziumi képzéssel és nyel-
vi előkészítő osztállyal várjuk a fiatalokat. A 
képzésben kiemelt helyet kap a hivatáskere-
sés, az életpálya-tervezési és tanulási kom-
petenciák fejlesztése.

Iskolánk egyik erőssége a nyelvi képzés. A 
megszerzett nyelvtudást tanulóink nemzet-
közi programok révén tudják kamatoztatni és 
fejleszteni. Gimnáziumunk ERASMUS+ akk-
reditált intézmény.

Az iskola épületén belül található családias 
kollégiumunk 3-4 ágyas szobákkal várja a 
9–12. osztályos leány és fiú tanulókat. Diákja-
ink étkezéséről iskolánk nagyszerű konyhája 
gondoskodik.

Kiemelt célként tekintünk a közösségépítésre. 
Diákjaink megélhetik a hívőközösséghez való 
tartozás élményét a cserkészcsapattal, a Ka-
lazancius Mozgalommal, a Diákönkormány-
zattal, valamint ünnepeink, kirándulásaink, 
lelkigyakorlataink, nonformális programjaink 
révén. A gimnáziumban kötött barátságok és 
emberi kapcsolatok sok évtizeden keresztül 
kísérik a tanulókat. Az öregdiákok számára 
klub is működik az iskola épületében.

Vác – G
imnázium és Kollégium

2600 Vác, Konstantin tér 6.
http://vac.piarista.hu

+36 27 502 480
titkarsag@vac.piarista.hu
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A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Mun-
kaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ 
küldetése, hogy az életpálya kompetenci-
ák fejlesztését támogató kutatás-fejlesztési 
szolgáltató intézetként hozzájáruljon ahhoz, 
hogy a hivatásukban kiteljesedett fiatalok és 
felnőttek aktív, cselekvő szerepet töltsenek be 
a munkaerőpiacon és saját helyi közösségeik-
ben.

Ennek érdekében alkotó, közösségi teret kí-
nálva, egyéni és csoportos szolgáltatásokkal 
segítjük az életpálya-építésben vagy munka-
erőpiaci beilleszkedésben különös személyes 
figyelmet igénylő fiatalok kibontakozását, 
valamint módszertani alkotó műhelyként a 
szakmai szereplők közötti együttműködést és 
tudásmegosztást.

Az intézményben inkluzív szemléletben dol-
gozunk a 10-33 éves életpálya tervezésükben 
kiemelt támogatást igénylő korosztállyal. Cél-
kitűzésünk, hogy szolgáltatásainkhoz a sajátos 
nevelési igényű és/vagy fogyatékos fiatalok 
számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosít-
sunk. További célunk, hogy a fiatalok komplex 
életpálya-építése mellett hatékonyan segítsük 
a szülők, pedagógusok, pályatanácsadók és 
munkáltatók körét is, az általuk jelzett egyedi 
igényekre alapozva.

A Központ egyben országos szintű módszer-
tani kutató-fejlesztő központ szerepet is be-
tölt. Szervesen illeszkedik az oktatás, kiemel-
ten a szakképzés és a munkaerőpiac működő 
rendszereihez. Fontos alapelveink közé tarto-
zik a hosszú távú személyes mentorálás, kísé-
rés, a hálózatban, valamint team-munkában 
gondolkodás és a közösségfejlesztés.

Csoportos szolgáltatási tevékenységünk által 
felkészítjük a fiatalokat a tudatos életpálya-épí-
tésre, támogatjuk, segítjük őket a képzés- és 
iskolaválasztással, hivatással, munkaerőpiaci 
elhelyezkedéssel kapcsolatos döntéseikben.

Módszertani tevékenységünk során a célcso-
portok igényeire alapozva új technológiákat 
és módszertanokat fejlesztünk, saját kutatási 
projektek valósítunk meg. Közreműködünk 
a tudásmegosztást elősegítő rendezvények és 
konferenciák szervezésében és lebonyolításá-
ban.

Egyéni szolgáltatásaink a különös személyes 
figyelmet igénylő fiataloknak szólnak, tíztől 
harminchárom éves korig. Pályaorientációs 
tanácsadási folyamataink a szülők, családok, 
valamint az érintett pedagógusok bevonásá-
val zajlanak.

Tehetséggondozással és digitális kompe-
tenciafejlesztéssel kapcsolatos tevékenysége-
ink azoknak az erősségeknek a feltárására és 
fejlesztésére irányulnak, amelyek elengedhe-
tetlenek a jövő kreatív, rugalmas és tudásin-
tenzív munkahelyein. A felsős és középiskolás 
korosztály számára tehetségazonosítási folya-
matok és alkotó pedagógiai foglalkozások 
kidolgozásával, a pedagógusok számára szak-
mai workshopok megvalósításával biztosítjuk 
a készségfejlesztést és szemléletformálást.
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