
 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán 
kívüli foglalkozásokat szervezi: 

  Tehetséggondozó: Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a 
tehetséges tanulók gondozását  -  a Pedagógiai Programunknak megfelelően - 
elsősorban a különböző tagozatok keretein belül, órarendbe illesztett – emelt 
óraszámú, tehetséggondozó órákon teljesítjük. (lásd: óratervek).  
Azon tanulók számára, akik valamely tantárgyból emelt szintű vizsgát kívánnak 
tenni, de nem az adott tárgynak megfelelő tagozatra járnak,  11. és 12. 
évfolyamon fakultációs keretben biztosítjuk a felkészülést. A versenyekre egyéni 
felkészítéseket is biztosítunk az éves órakeret terhére.   

 Felzárkóztató és egyéni foglalkozások: A gyengébben tanulókat, illetve tanulási 
zavarban szenvedő tanulókat (BTM) korrepetáló, illetve felzárkóztató 
foglalkozások segítik.  A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni 
foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján 
a szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, 
valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő 
írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.  

 Énekkar: Minden szerdán első órában énekkari foglalkozást tartunk. 
 Tömegsport foglalkozások. Az iskola sportfoglalkozásai a tanórai testnevelési 

órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését. A mindennapos 
testnevelést  délutáni, választható sportköri tevékenységek formájában 
teljesítjük. Ezeken kívül  biztosítjuk a sportban tehetséges tanulók felkészítését a 
különféle sportágakban (atlétika, röplabda, kosárlabda) az iskolai és iskolán 
kívüli sportversenyekre. 

 Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 
fejlesztését szolgálják. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek (pl.: 
musical szakkör, rajzszakkör), szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen 
közös érdeklődési kör alapján is (pl.: önképzőkörök). A szakkörök indításáról – a 
felmerülő igények (minimum 6 fő) és az iskola lehetőségeinek figyelembe 
vételével – minden tanév elején, az iskola nevelőtestülete dönt. 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését 
segítik a különféle (tanulmányi, sport, művészeti) versenyek, pályázatok, 
melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb 
tanulókat az iskolán kívüli hazai és nemzetközi versenyeken való részvételét 
ösztönözzük és segítjük felkészülésüket. 

 Kirándulások: A gimnázium az osztályok számára évente legalább egy 
alkalommal tanulmányi kirándulást szervez. A tanulók részvétele a tanulmányi 
kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Ezen 
túl minden osztályunk rendelkezik egy tanítási nappal, amelyet az adott 
tagozatnak megfelelő tanulmányi kirándulásra fordíthatnak, pl. humán tagozaton 
a monarchia túra meghosszabbítására vagy természettudományos tagozaton a 
Paksi látogatásra.  Az iskolában természetjáró szakkör is működik.  

 Szakmai táborok: Matematikából, biológiából és kémiából, valamint fizikából 
minden évben megrendezzük szakmai táborainkat. A táborok meghívásos alapon, 
a legtehetségesebb diákok  további tehetséggondozását szolgálják.   



 Cserekapcsolatok: Az iskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, 
így lehetőségünk van kedvezményes diákcserék lebonyolítására. Diákjaink 
rendszeres kapcsolatban állnak olasz, német, francia és angol, svéd iskolákkal, és 
állandó élő kapcsolatunk  a brassói magyar tannyelvű középiskolával. Tanulóink 
számára nyaranta erdélyi táborozásra nyílik lehetőség Székelyzsomborban. A 
tanulók részvétele a cseréken önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell 
fedezniük. 
 

 Tematikus Napok és Hetek: 

 Egészségnap: a diákok fizikai és mentális egészségét célzó, egészségtudatosságra 

nevelő rendezvény   

 Szakmák napja (pályaorientációs nap): évente megrendezett (pályaválasztást 

segítő) rendezvény, amely során tanítványainkat igyekszünk megismertetni az 

általuk választott szakmák kihívásaival, előadások és munkahely látogatások 

formájában. A különböző egyetemek és főiskolák ezen rendezvény keretében kapnak 

lehetőséget oktatási programjuk bemutatására. 

 Tolerancia hét: kétévente megrendezendő 3 napos rendezvénysorozat, amelyben 

meghívott vendégelőadók, filmvetítések és beszélgetések formájában tanítványaik 

betekintést nyernek a különböző hátránnyal élők életébe.   

 Témahét: majd tízéves, évente megrendezett program idén a Város témát dolgozta 

fel. A Berzsenyis témahét specialitása, hogy egy témán belül a témavezető tanárok 

(kb. 10-12 fő) majd egy tucat a fő témához kapcsolódó projektet valósítanak meg. A 

Témahetet a teljes diákságot bevonva projektbemutató zárja.    

 Egyéb szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére 
különféle szabadidős programokat szervez az osztályközösség, illetve a  
nevelőtestület, figyelembe véve a diákok igényeit és a szülők anyagi helyzetét 
(túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok). A 
diákok részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő 
költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon a 
tanórák után látogatható iskolai könyvtár segíti. 

            

 


