


A nyílt nap céljaA nyílt nap célja
Közvetlen cél:Közvetlen cél:

 Találkozás, ismerkedés:Találkozás, ismerkedés:
 tanárokkal, szülőkkel, diákokkal, egymássaltanárokkal, szülőkkel, diákokkal, egymással
 épülettelépülettel

Távolabbi cél:Távolabbi cél:
 egymás szándékainak megismeréseegymás szándékainak megismerése
 terveink bemutatásaterveink bemutatása



IskolaválasztásIskolaválasztás
 A szülő, az „elsődleges nevelő” nehéz helyzetbenA szülő, az „elsődleges nevelő” nehéz helyzetben

 új iskola kiválasztásaúj iskola kiválasztása
 sokféle szempont érvényre juttatásasokféle szempont érvényre juttatása

 alapvető cél: biztosítani gyermeke jövőjétalapvető cél: biztosítani gyermeke jövőjét
 boldog, kiegyensúlyozott személyiségboldog, kiegyensúlyozott személyiség
 megélhetés megélhetés 

 Segítség az iskolától, a nevelőktőlSegítség az iskolától, a nevelőktől
 továbbtanulástovábbtanulás
 személyiségfejlesztésszemélyiségfejlesztés



A piarista pedagógia foglalataA piarista pedagógia foglalata
 Pietas et litteraePietas et litterae

 Kalazanci Szent József: „ha a gyerekek kicsi kortól fogva Kalazanci Szent József: „ha a gyerekek kicsi kortól fogva 
jámborságban és a tudományban nevelődnek, bizton jámborságban és a tudományban nevelődnek, bizton 
várható életük boldog alakulása”.várható életük boldog alakulása”.

 Hit és tudás, hit és kultúra egysége = hit és élet Hit és tudás, hit és kultúra egysége = hit és élet 
egysége (a keresztény emberkép lényege)egysége (a keresztény emberkép lényege)

 Civil- és szerzetestanárok együttCivil- és szerzetestanárok együtt
 Templom, iskola és kulturális központ Templom, iskola és kulturális központ 



A piarista szemlélet A piarista szemlélet 
következményei az iskolábankövetkezményei az iskolában

 Nemcsak tanítunk, hanem elsősorban nevelünkNemcsak tanítunk, hanem elsősorban nevelünk
 emberi minőségre törekszünk, mert tanulni ma már folyamatosan kellemberi minőségre törekszünk, mert tanulni ma már folyamatosan kell
 alaptulajdonságok: kreativitás, kommunikáció, kooperációalaptulajdonságok: kreativitás, kommunikáció, kooperáció
 nevel(őd)ési alkalmak a tantermi munkán túlnevel(őd)ési alkalmak a tantermi munkán túl

 ezekről később részletesebbenezekről később részletesebben
 ehhez szükségünk van bizalomra az iskolával kapcsolatbanehhez szükségünk van bizalomra az iskolával kapcsolatban

 elvárásokat támasztunk, kérdéseket teszünk fel,  kihívásokkal, feladatokkal elvárásokat támasztunk, kérdéseket teszünk fel,  kihívásokkal, feladatokkal 
szembesítjük diákjainkat (pl. házi feladat!!)szembesítjük diákjainkat (pl. házi feladat!!)

 de segítünk a válaszadásbande segítünk a válaszadásban
 Más iskoláktól eltérően ellenezzük a korai szakosodástMás iskoláktól eltérően ellenezzük a korai szakosodást

 ugyanakkor támogatjuk az elmélyedést egy-egy területen (szakkör, fakultáció, sportkör)ugyanakkor támogatjuk az elmélyedést egy-egy területen (szakkör, fakultáció, sportkör)
 tág látókör, kreativitás, gyors reagálás a változásokratág látókör, kreativitás, gyors reagálás a változásokra
 segítünk választani, bátorítunk a döntésresegítünk választani, bátorítunk a döntésre

 A gyermek találja meg és vállalja a saját útját A gyermek találja meg és vállalja a saját útját 
 az egyetemi végzettség nem üdvözítaz egyetemi végzettség nem üdvözít
 a talentumainkat számon kérik tőlünk a talentumainkat számon kérik tőlünk 



Iskolai képzésünkIskolai képzésünk

 2008-ban induló középiskolai osztályaink:2008-ban induló középiskolai osztályaink:
 egy hatévfolyamos általános tantervű osztály egy hatévfolyamos általános tantervű osztály 
 egy hatévfolyamos  sporttagozatos osztályegy hatévfolyamos  sporttagozatos osztály
 egy négyévfolyamos  általános tantervű osztály egy négyévfolyamos  általános tantervű osztály 



Iskolai képzésünkIskolai képzésünk
 Minden osztálynak közös:Minden osztálynak közös:

 tanulásmódszertani bevezető az induló osztályokbantanulásmódszertani bevezető az induló osztályokban
 tehetséggondozás szakköri formában, felzárkóztatás tehetséggondozás szakköri formában, felzárkóztatás 

korrepetálássalkorrepetálással
 növelt óraszámú nyelvi oktatásnövelt óraszámú nyelvi oktatás
 11-12. évfolyamokon fakultációk (emelt szintű 11-12. évfolyamokon fakultációk (emelt szintű 

érettségire előkészítő foglalkozások)érettségire előkészítő foglalkozások)
 irodalom, történelem, biológia, hittan, ének-zene, rajz, irodalom, történelem, biológia, hittan, ének-zene, rajz, 

informatika tárgyakból heti két órában informatika tárgyakból heti két órában 
 fizika, kémia, földrajz tantárgyakból heti 3 órábanfizika, kémia, földrajz tantárgyakból heti 3 órában
 matematikából heti 5 órábanmatematikából heti 5 órában



Iskolai képzésünkIskolai képzésünk
 Minden osztálynak közös:Minden osztálynak közös:

 hittanhittan
   órarendben heti 2 óraórarendben heti 2 óra

 sport és testneveléssport és testnevelés
 órarendben heti 2-3 óraórarendben heti 2-3 óra
 sporttagozaton heti 5 órasporttagozaton heti 5 óra
 délutáni iskolai edzések: atlétika, kézilabda, kosárlabdadélutáni iskolai edzések: atlétika, kézilabda, kosárlabda, 

labdarúgáslabdarúgás
 művészetekművészetek

 ének, rajz és vizuális kultúraének, rajz és vizuális kultúra
 művészeti nevelés 11-12. évfolyamművészeti nevelés 11-12. évfolyam
 énekkar, színjátszókör, filmklub, olvasókörénekkar, színjátszókör, filmklub, olvasókör



 „A sport, az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és 
legnemesebb nevelő eszköze.” (Szentgyörgyi Albert)

 hatévfolyamos gimnáziumi képzés
 napi testnevelés
 iskolai és szegedi sportegyesületi edzési lehetőségek
 támogatóink:

 Szegedi Vasutas SE
 Szegedi Úszó Egylet
 Szegedi Vízipóló Suli Közhasznú Egyesület
 Tisza Volán SC
 Démász-Szeged Vízisport Egyesület
 SZTE-SZEDEÁK KE

SporttagozatSporttagozat



Iskolai képzésünkIskolai képzésünk
 InformatikaInformatika

 három jól felszerelt gépteremhárom jól felszerelt gépterem
 gyakorlati érzékgyakorlati érzék

 gépírás, írásban beadott dolgozatokgépírás, írásban beadott dolgozatok
 az informatika eszközeinek használata más órákonaz informatika eszközeinek használata más órákon

 Szakképzés érettségi utáni évfolyamokonSzakképzés érettségi utáni évfolyamokon
 számítástechnikai szoftverüzemeltető (OKJ szakképzés)számítástechnikai szoftverüzemeltető (OKJ szakképzés)
 rendszerinformatikus (OKJ-s emelt szintű, két éves rendszerinformatikus (OKJ-s emelt szintű, két éves 

képzés)képzés)



Iskolai képzésünkIskolai képzésünk
 Idegen nyelvekIdegen nyelvek

 első nyelv: angol vagy németelső nyelv: angol vagy német
 hatévfolyamos képzés: 7. heti 3 óra, 8-12. heti 4 órahatévfolyamos képzés: 7. heti 3 óra, 8-12. heti 4 óra
 négyévfolyamos képzés: 9-12. heti 4 óra négyévfolyamos képzés: 9-12. heti 4 óra 

 latin latin 
 hatévfolyamos képzés: 8-9. heti 2 órahatévfolyamos képzés: 8-9. heti 2 óra
 utána megtartja a latint vagy helyette választhatja az utána megtartja a latint vagy helyette választhatja az 

olasz/angol/német nyelvetolasz/angol/német nyelvet
 hatévfolyamos képzés: 10-12. heti 4 órahatévfolyamos képzés: 10-12. heti 4 óra
 négyévfolyamos képzés: 9-12. heti 4 óranégyévfolyamos képzés: 9-12. heti 4 óra

 Nyelvvizsga, ill. előrehozott nyelvi érettségiNyelvvizsga, ill. előrehozott nyelvi érettségi



A tantermi munkán túlA tantermi munkán túl
 Lelki élet formálása, vallási gyakorlatainkLelki élet formálása, vallási gyakorlataink

 vasárnapi szentmise közösségbenvasárnapi szentmise közösségben
 bűnbánati liturgia havontabűnbánati liturgia havonta
 lelkigyakorlat éventelelkigyakorlat évente
 egyéb ünnepekegyéb ünnepek

 Közélet - kultúraKözélet - kultúra
 énekkari szereplések, színjátszók fellépései, Dugonics Társaságénekkari szereplések, színjátszók fellépései, Dugonics Társaság
 kulturális központ: kulturális központ: 

 tudományos és művészeti témájú előadásoktudományos és művészeti témájú előadások
 koncertek, táncházakkoncertek, táncházak
 kiállításokkiállítások

 szülőkkel közös programokszülőkkel közös programok



A tantermi munkán túlA tantermi munkán túl
 Iskolai háziversenyekIskolai háziversenyek

 szellemi vetélkedők (csapatversenyek, vers- és szellemi vetélkedők (csapatversenyek, vers- és 
novellaíró verseny, fordítóversenyek)novellaíró verseny, fordítóversenyek)

 sportági házibajnokságok (foci, atlétika, kosárlabda, sportági házibajnokságok (foci, atlétika, kosárlabda, 
sakk, asztalitenisz)sakk, asztalitenisz)

 Szabadidős programokSzabadidős programok
 színházlátogatásszínházlátogatás

 Testvérosztály-kapcsolatok Testvérosztály-kapcsolatok 
a Karolinávala Karolinával
 tánciskolatánciskola
 kulturális programokkulturális programok



A tantermi munkán túlA tantermi munkán túl

 Miért túrázunk?Miért túrázunk?
 piarista hagyománypiarista hagyomány
 közösségépítés, mások megismerése és elfogadásaközösségépítés, mások megismerése és elfogadása
 elszakadás otthonrólelszakadás otthonról
 a természet szeretetére való nevelésa természet szeretetére való nevelés
 „„lélek- és testépítés” (imák és énekek tanulása, lélek- és testépítés” (imák és énekek tanulása, 

edzettség)edzettség)
 gyakorlati haszonnal is jár: sátrazás, főzés, gyakorlati haszonnal is jár: sátrazás, főzés, 

bicikliszerelés, talpraesettség idegen környezetben bicikliszerelés, talpraesettség idegen környezetben 
(főleg külföldön!)(főleg külföldön!)



A tantermi munkán túlA tantermi munkán túl
 Évközi túrákÉvközi túrák

 osztálykirándulásosztálykirándulás
 hétvégi kirándulások hétvégi kirándulások 

 biciklizés, egy-kétnapos gyalogtúrákbiciklizés, egy-kétnapos gyalogtúrák
 városnéző kirándulások városnéző kirándulások 
 barlangászás barlangászás 

 sítúra Felvidéken, Ausztriábansítúra Felvidéken, Ausztriában
 a cserkészek kirándulásaia cserkészek kirándulásai

 Nyári túrákNyári túrák
 kenutúrakenutúra
 biciklitúrabiciklitúra
 gyalogtúragyalogtúra



A tantermi munkán túlA tantermi munkán túl
 Látogatások partneriskoláknál vagy hazai és külföldi Látogatások partneriskoláknál vagy hazai és külföldi 

piarista iskoláknálpiarista iskoláknál
 Comenius-program (Lengyelország, Észtország, Norvégia)Comenius-program (Lengyelország, Észtország, Norvégia)
 Firenze - piarista iskolaFirenze - piarista iskola
 Köln - orsolyitákKöln - orsolyiták
 Temesvár -  Gerhardinum Katolikus LíceumTemesvár -  Gerhardinum Katolikus Líceum
 Nagykároly - piarista nővérekNagykároly - piarista nővérek
 Barcelona – piarista iskola (szervezés alatt)Barcelona – piarista iskola (szervezés alatt)



Iskolai mentálhigiénikushoz fordulhatnak:Iskolai mentálhigiénikushoz fordulhatnak:
 ha nevelési nehézségeik vannakha nevelési nehézségeik vannak
 ha gondjuk van gyermekük teljesítményével, hozzáállásával, ha gondjuk van gyermekük teljesítményével, hozzáállásával, 

tanulásávaltanulásával
 ha váratlan változást észlelnek gyermeküknél az önök által ha váratlan változást észlelnek gyermeküknél az önök által 

fontosnak vélt viszonyulásaikbanfontosnak vélt viszonyulásaikban
 ha azt érzik, hogy fiúk magányos vagy zavaros kapcsolatai ha azt érzik, hogy fiúk magányos vagy zavaros kapcsolatai 

vannak, esetleg nem találja a helyét az iskolában vagy máshol, vannak, esetleg nem találja a helyét az iskolában vagy máshol, 
és önök nem tudnak ebben egyedül segíteniés önök nem tudnak ebben egyedül segíteni

 ha észlelik, hogy valamely káros szenvedély szele ha észlelik, hogy valamely káros szenvedély szele 
megérintette, s féltik ettőlmegérintette, s féltik ettől

 ha azt érzékelik, hogy fiúkkal kapcsolatos bármely fontos ha azt érzékelik, hogy fiúkkal kapcsolatos bármely fontos 
párbeszéd megszakadt párbeszéd megszakadt 

A tantermi munkán túlA tantermi munkán túl



 A szegedi piarista diákok  önkéntes 
szeretetszolgálatot végeznek. 

 A város szociális intézményein, civil szervezetein, 
plébániáin keresztül heti rendszerességgel 
kapcsolatba kerülnek beteg vagy hátrányos helyzetű, 
nehéz sorsú embertársaikkal.

 Hitük és emberségük gyakorlati megvalósításában 
szereznek tapasztalatot.

 Célunk:
 bevezetés a felnőtt keresztény életbe 
 szolidaritás-vállalás az elesettekkel, segítségre 

szorulókkal, erre való felkészítés rádöbbenés az 
emberi törékenységre, gyöngeségre

 kapcsolatépítés és az iskola megismertetése a 
várossal

 szociális készségek kialakítása, fejlesztése az 
iskola keresztény profiljának árnyalása

TESZITESZI::    Tevékeny Szeretet IskolájaTevékeny Szeretet Iskolája  



Piarista Mester TanodaPiarista Mester Tanoda
 Előadóművészi és alkotói mesterségekkel 

ismerkedhetnek az itt tanulók: hogyan 
válaszoljanak a művészet eszközeivel kreatív 
módon a valóság-lelki világuk   belső 
kérdéseire.  

 Nem csak piarista diákoknak
 Sajátos képzési területeket kínál fel: 

 népzene (népi ének, koboz, népi hegedű, 
duda, brácsa) 

 klasszikus zene (gitár, hárfa, gordonka, 
furulya, zongora, szolfézs)

 képző- és iparművészet (grafika, festészet, 
fotó-videó, szobrászat, tűzzománc)

  színművészet (drámajáték)
  táncművészet (társastánc)

  Csongrád megyében egyedül ebben az 
iskolában létezik szobrászat, fotó-videó, hárfa 
és népzenei szak. 



Vállalkozói képzés - iskolaújságVállalkozói képzés - iskolaújság
 Piarista Üzleti ProgramPiarista Üzleti Program

 közgazdasági, vállalkozói alapismeretekközgazdasági, vállalkozói alapismeretek
 nemzetközi program része (CTP)nemzetközi program része (CTP)
 céglátogatásokcéglátogatások
 a kurzus zárása: kéthetes angol nyelvű intenzív a kurzus zárása: kéthetes angol nyelvű intenzív 

képzés Budapestenképzés Budapesten
 üzleti etika, keresztény szemléletüzleti etika, keresztény szemlélet

 Piár FutárPiár Futár
 közös fórum (diákok, tanárok, szülők, baráti kör, támogatók)közös fórum (diákok, tanárok, szülők, baráti kör, támogatók)
 iskolán értékeinek megőrzése, továbbadásaiskolán értékeinek megőrzése, továbbadása
 ablak a külvilágraablak a külvilágra
 szerkesztőségi ülés (sajtótörténet, médiaismeret, szerkesztőségi ülés (sajtótörténet, médiaismeret, 

szerkesztői munka)szerkesztői munka)
 az év iskolaújságja (2004) az év iskolaújságja (2004) 



KollégiumKollégium
 Az iskolával szoros kapcsolatbanAz iskolával szoros kapcsolatban

 középpontban: tanulás középpontban: tanulás 
 felügyelet alatt és önállóanfelügyelet alatt és önállóan

 nem munkásszállás, hanem közösségnem munkásszállás, hanem közösség
 az iskola eszközei rendelkezésre állnakaz iskola eszközei rendelkezésre állnak

 ElhelyezésElhelyezés
 4-6-8 ágyas szobák 4-6-8 ágyas szobák 
 nem fényűző, de kényelmes és célszerű megoldásoknem fényűző, de kényelmes és célszerű megoldások

 Napirend főbb pontjaiNapirend főbb pontjai
 ébresztő: ½ 7 – lámpaoltás: 10ébresztő: ½ 7 – lámpaoltás: 10
 szabadidő: ebéd után ½ 4-ig és este ¾ 8-tól ¾ 9-igszabadidő: ebéd után ½ 4-ig és este ¾ 8-tól ¾ 9-ig
 felügyelt tanulási idő (stúdium): ¾ 4-től ¾ 8-ig. felügyelt tanulási idő (stúdium): ¾ 4-től ¾ 8-ig. 

 KöltségekKöltségek
 a szállás ingyenes (állami finanszírozású)a szállás ingyenes (állami finanszírozású)
 étkezési hozzájárulás (688 Ft/nap) + eszközhasználati díj (4000 Ft/hónap)étkezési hozzájárulás (688 Ft/nap) + eszközhasználati díj (4000 Ft/hónap)



Versenyek, továbbtanulásVersenyek, továbbtanulás
 TovábbtanulásTovábbtanulás

 megyei 4. helymegyei 4. hely
 az elmúlt évek eredményei (2006-ban az első helyre az elmúlt évek eredményei (2006-ban az első helyre 

felvettek aránya: 71%)felvettek aránya: 71%)
 Országos versenyekOrszágos versenyek

 Nemzetközi Cicero Verseny Olaszország (Arpino)Nemzetközi Cicero Verseny Olaszország (Arpino)
 az elmúlt három évben 4 diák az országos döntőbenaz elmúlt három évben 4 diák az országos döntőben
 hárman Arpinoba is kijutottakhárman Arpinoba is kijutottak

 OKTV országos döntős: történelem, fizika, kémia, OKTV országos döntős: történelem, fizika, kémia, 
biológia, olasz, német, latin, angolbiológia, olasz, német, latin, angol

 biológia, kémia, földrajz, informatika országos verseny biológia, kémia, földrajz, informatika országos verseny 
döntős helyezésekdöntős helyezések

 ÉnekkarÉnekkar
 Éneklő Ifjúság verseny: arany minősítésÉneklő Ifjúság verseny: arany minősítés

 Diák SportkörDiák Sportkör
 városi és megyei bajnokságok helyezéseivárosi és megyei bajnokságok helyezései
 KIDS győzelmekKIDS győzelmek



A felvételiA felvételi
 TudnivalókTudnivalók  (minden megtalálható a (minden megtalálható a www.szepi.huwww.szepi.hu címen. Információ: 62/549-091) címen. Információ: 62/549-091)

 van saját jelentkezési lapunkvan saját jelentkezési lapunk
 az iskolába jelentkezéshez központi képességfelmérő írásbeli az iskolába jelentkezéshez központi képességfelmérő írásbeli 

vizsga szükségesvizsga szükséges
 Erre a központi képességfelmérő írásbeli vizsgára lehet nálunk is jelentkezni Erre a központi képességfelmérő írásbeli vizsgára lehet nálunk is jelentkezni 

külön jelentkezési lapon külön jelentkezési lapon december 7-ig. december 7-ig. A vizsga megírásának időpontja 2008 A vizsga megírásának időpontja 2008 
januárjában.januárjában.

 a hivatalos jelentkezési utat is be kell járni a hivatalos jelentkezési utat is be kell járni 
(a jelentkezés végső határideje: 2008. február 15.)(a jelentkezés végső határideje: 2008. február 15.)

 Felvételi Felvételi 
 ismerkedés a szülőkkelismerkedés a szülőkkel

 egyetért-e a mi nevelési céljainkkal, együtt tudunk-e működni?egyetért-e a mi nevelési céljainkkal, együtt tudunk-e működni?
 egyházi kötődés milyen jellegű?egyházi kötődés milyen jellegű?

 gyerekek képességfelmérése szóban gyerekek képességfelmérése szóban 
 IdőpontIdőpont

 2008. február 23. szombat délelőtt2008. február 23. szombat délelőtt
 közelebbi időpontot levélbenközelebbi időpontot levélben

http://www.szepi.hu/

