5. OLDAL
Új képzési struktúra a Bocskai
István Gimnázium, Szakképző
Iskola és Diákotthonban
A 8. osztályos tanulók ezekben a
hetekben döntik el, hogy melyik
középiskolában, szakiskolában folytatják
majd tanulmányaikat. Hagyományosan a
mi
iskolánk,
illetve
valamelyik
berettyóújfalui vagy debreceni iskola
közül választanak. A 2007/2008-as
tanévtől
kezdődően
a
képzési
szerkezetünket megújítani készülünk,
terveink bemutatásával szeretnénk a
tanulókat
és
szüleiket
döntésük
meghozatalában segíteni.
A képzési kínálatunk bővítésével és az
oktatás
színvonalának
növelésével
szeretnénk elérni, hogy minél több
tanuló itt helyben tanulhasson, ne kelljen
14 évesen naponta több órát utazással
töltenie, vagy távol a szülői háztól,
kollégiumban laknia. Úgy gondoljuk,
hogy a kamaszkor kritikus időszak egy
fiatal életében, a szülői felügyelet
közelsége nagyban hozzájárulhat az
egészséges lelki fejlődéshez.
A fejlesztést már az előző tanévben
elkezdtük. A két tanévben összesen 12 új
tanárt
alkalmaztunk,
mindannyian
rendelkeznek a szükséges képesítéssel.
Heti 4-ről 5-re növeltük az első idegen
nyelv
heti
óraszámát,
több
a
csoportbontás, szakköröket szerveztünk.
Új minőségirányítási rendszert építünk
ki, tavasszal tervezzük megszerezni az
ISO 9001 tanúsítást.
A tervezett változtatások érintik a
gimnáziumi és szakiskolai tagozatot is.
A gimnáziumi tagozaton két osztályt
indítunk.
Az „A” osztályban (35 fő) a cél a
felsőoktatási intézménybe való bejutás.
Emelt óraszámban, heti 6 órában
tanítjuk majd az első idegen nyelvet,
illetve heti 2 órában az informatikát.
(A gimnáziumban két idegen nyelvet kell
tanulni, az általános iskolában tanult
nyelvet tanulják első idegen nyelvként,
ehhez választanak a tanulók egy másik
idegen nyelvet.) Ma a főiskolai,
egyetemi
diploma
megszerzésének
előfeltétele a nyelvvizsga. Fiataljaink az
uniós munkaerőpiacon csak biztos
nyelvtudás birtokában boldogulhatnak.
Az élethosszig tartó tanulást, a gyorsan
változó világban való biztos tájékozódást
segítik a megfelelő szintű informatikai
ismeretek. Az emelt szintű idegen nyelvi
képzés, az általános iskolai alapokra
építve, reményeink szerint nagyon sok
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tanulónkat eljuttatja majd a sikeres
nyelvvizsgáig.
Informatikából
10.
osztály
végére
cél
az
ECDLbizonyítvány megszerzése.
Az osztály egyik felében az angol (18
fő), a másik felében pedig a német
nyelvet (17 fő) tanítjuk emelt
óraszámban. A második idegen nyelvet
(angol, német vagy orosz) heti 3 órában
tanítjuk.
A „B” osztályban (35 fő) tanulók
többsége az érettségi után szakmát tanul
valamelyik szakközépiskolában. Ebben
az osztályban az általános gimnáziumi
képzésen túl belügyi rendészeti
ismereteket oktatunk. A tanuló, ha
ebből sikeres érettségi vizsgát tesz,
rendészeti
szakközépiskolába
jelentkezhet, ahol a határőri vagy rendőri
pályára készítik fel. Természetesen nem
kötelező ebből érettségizni, a tanuló saját
választása alapján más szakmát is
tanulhat az érettségi bizonyítvány
megszerzése után.
Mindkét osztályban csoportbontásban
tanítjuk a matematikát, az idegen
nyelveket és az informatikát. A
gyengébben
tanulók
számára
felzárkóztató
foglalkozásokat,
korrepetálásokat
szervezünk.
A
tehetséges
tanulókkal
szakkörök
kereteiben foglalkozunk. Igyekszünk
speciális érdeklődési igényeket is
kielégíteni, az idei tanévben újságíró
szakkört, színjátszó kört szerveztünk.
Szeretnénk, ha énekkar is alakulna
iskolánkban. Nagy hangsúlyt fektetünk a
tanulók fizikai állapotának javítására,
ennek érdekében a mindennapos
testnevelés keretein belül a tanulók több
sportág közül választhatnak: labdarúgás,
kézilabda, röplabda, kosárlabda, futás,
aerobik.
A szakiskolai tagozaton egy osztályt
(30 fő) indítunk.
A 9-10. évfolyamon, a közismereti
tantárgyak tanulásán túl a tanulók
felkészülnek a szakmatanulásra. Az
osztály egyik felében a mezőgazdasági
(15 fő), a másik felében pedig az
informatikai szakmacsoportot (15 fő)
mutatjuk be tanulóinknak. A 11-12.
évfolyamon
a
kertész
vagy
dísznövénykertész
szakmát
választhatják
azok,
akik
a
mezőgazdasági
szakképzésre
jelentkeztek. Az informatikát választók a
számítógép-szerelő, - karbantartó
szakmát tanulják majd.
A
szakiskolai
osztályban
csoportbontásban tanítjuk a magyart, a
matematikát, az informatikát, az idegen

nyelvet és a szakmai orientációs
tantárgyakat. Ez azt jelenti, hogy ezeket
a tárgyakat (a heti óraszám több mint
felében) külön csoportban tanulják a
mezőgazdasági, illetve az informatikai
képzést választók. A mezőgazdasági
csoportban a német nyelvet, az
informatikai csoportban az angol nyelvet
tanítjuk.
Az idei tanévhez hasonlóan, a szakiskola
10. évfolyamán felzárkóztató oktatás
keretében
szakképzést
előkészítő
évfolyamot (15 fő) szervezünk azon
tanulók számára, akik elmúltak 15
évesek és nem fejezték be az általános
iskolát, vagy a szakiskola 9-10.
évfolyamán morzsolódtak le. A képzés 1
éves. A tanítás nem hagyományos
tantárgyi keretek között folyik. Nagy
hangsúlyt fektetünk a szocializációra, az
alapkészségek
fejlesztésére
és
a
különböző
szakmacsoportok
bemutatására. A mezőgazdasági, a
faipari és a kereskedelem-marketing
szakmacsoportokat mutatjuk be a
tanulóknak.
A
tanulókat
nem
osztályozzuk. Ha a tanulók elsajátítják a
szakmatanulás
megkezdéséhez
szükséges kompetenciákat, akkor a 11.
évfolyamon iskolánkban mezőgazdasági
szakmát vagy máshol a másik két
szakmacsoporthoz
tartozó
szakmát
tanulhatnak.
Munkánkat
fejlesztő
pedagógus,
szociálpedagógus
és
iskolapszichológus segíti. Az általános
iskola tanárai – megbízási szerződés
alapján – felkészítik a tanulókat az
általános iskolai vizsgák letételére. Ez a
tanulók számára nem kötelező.
Röviden,
a
fenti
továbbtanulási
lehetőségeket tudjuk kínálni a hozzánk
jelentkező tanulók számára. Bízom
benne, hogy sikerül majd iskolánkat a
tanulói igények minél szélesebb körű
kielégítéséhez igazítani.
2006. november 22-én a vidéki, 29-én a
biharkeresztesi
tanulók
számára
szervezünk nyílt
napokat.
Sok
szeretettel
várunk
minden
nyolcadikost a szüleikkel együtt!
Az iskola iránt érdeklődők számára
bővebb információt is tudunk adni.
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