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Az iskola ÖKO-iskolai tevékenységének bemutatása  

 
 

1. Az iskola bemutatása 
A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1988-ban alakult, Zugló 

zöldövezetében, egy régi panelépületben működünk, melynek kertjében sportpálya és 
szabadidő eltöltésére alkalmas terek találhatók. A középiskolai közismereti és szakmai 
képzés a NAT alapján kialakított helyi tanterv és az intézményvezető szerep vállalásával 
készült fővárosi informatika szakmacsoport szoftveres alapozó tanterv alapján történik. 
Kiemelt szerepet kap a szakmai képzés szélesítése: Oracle és Microsoft Academy, ECDL-
vizsgaközpont működik az iskolában. Pedagógiai programban rögzített lehetőség az emelt 
szintű oktatás a kötelező érettségi tárgyakból és informatikai alapismeretek tantárgyból. 
Külön kérésre egyéb tárgyak emelt szintű felkészítését is megszervezi az intézmény. A 
szakmai képzés során az informatikai szakmacsoportba tartozó informatikai szakmák 
alapozása történik, illetve a diákok felkészülnek az informatika és informatikai 
alapismeretek tárgy közép- és emelt szintű érettségi vizsgájára. Az érettségi vizsga után a 
TISzK-ben egy év beszámítással tanulhatnak diákjaink és szerezhetnek OKJ szakképesítést. 
Kiemelt hangsúlyt kap a műszaki irányú felsőoktatásra való felkészítés is. 1991 óta 
fogadunk SNI tanulókat, tapasztalatainkat átadjuk az érdeklődő intézményeknek. Két 
évtizedes felsőoktatási gyakorlóiskolai, vezető tanári tapasztalattal, valamint 
referenciaintézményi előminősítéssel rendelkezünk. 

Feladataink, eredményeink: 

kétszintű érettségire és szakmai végzettség megszerzésére készítünk fel 

megalapozzuk a sikeres egyetemi továbbtanulást 

piacképes szakmai és idegen nyelvi ismereteket nyújtunk a munkába álláshoz, 
felkészítünk a nyelvvizsgára 

szakköröket, korrepetálásokat, kétszintű érettségire előkészítő foglalkozásokat tartunk 

iskolánk tudatosan segíti és támogatja a tehetségeket, büszkék vagyunk diákjaink 
kiemelkedő hazai és nemzetközi sikereire a tanulmányi és innovációs versenyeken. 

Európai uniós nyertes TÁMOP pályázataink révén fejlesztjük és korszerűsítjük 
pedagógiai tevékenységeink személyi és tárgyi feltételrendszerét. 

Széles körű nemzetközi kapcsolataink segítségével különböző projekteket és 
diákcseréket szervezünk. 

1991 óta fogadunk SNI tanulókat, tapasztalatainkat átadjuk az érdeklődő 
intézményeknek. Két évtizedes felsőoktatási gyakorlóiskolai, vezető tanári tapasztalattal, 
valamint referenciaintézményi előminősítéssel rendelkezünk. 

 
2. Az iskola ökoiskolai tevékenységének általános bemutatása 

Az iskola épülete Zugló zöldövezetében, panelkörnyezetben található. Kertünket 
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sportpálya, az iskolaépületben hangulatos belső udvarok teszik kellemesebbé és 
változatosabbá a programjainkat. A rendezett, gondozott udvar évente többször ad helyet az 
iskolai ünnepélyeknek, ballagásnak, sportversenyeknek. 2007 óta az irodai hulladékot, 
valamint a műanyag-, PET-, üveg palackokat szelektíven gyűjtjük. 2009-10-es tanévtől 
kezdve minden osztályban van a hagyományos szemétgyűjtő mellett szelektív (zöld színű) 
kuka is. Ezekbe főleg PET-palackok gyűlnek (évi 15000 db kerül így újrahasznosításra). 
Ennek megvalósítására lelkes kollégáink elérték, hogy az iskolához közel is létesüljön 
szelektív hulladékgyűjtő sziget. Sikerült elérni eddigi tevékenységünkkel, hogy a 
fénymásoláskor, nyomtatáskor használt papírok selejtjei újrahasznosításra kerülnek – 
dolgozatlapokként is.  

Ebben a tanévben a projekthetek témája is a “Környezetünk” lett. Minden nem végzős 
osztály részt vesz a kéthónapos felkészüléssel, kutatómunkával járó feladatban, amelynek 
eredményeit a Neumann-napon mutatják be. A választható témák a következők: hazai 
nemzeti parkok, budapesti zajterhelés-vizsgálat, forgalomszámlálás, Zugló sport-, 
kulturális- és művészi élete, ~ történelme, HUMUSZ egyesület tevékenységének 
bemutatása. Célunk egyrészt az, hogy megismertessük diákjainkkal közvetlen és közvetett 
környezetünket, másrészt megtanítsuk, hogyan lehet azt megóvni úgy, hogy kis munkával 
sok embernek szerezzünk vele örömet. Távlati célunk a “madárbarát” iskolává válás, 
megteremtve ezzel a technika, az ember és a természet összhangját az intézményben, és az 
eziránti igényt és annak kialakítására való alkalmasságot diákjainkban. 

Minden évben szervezünk kerékpártúrát az őszi időszakban, ősszel a Naplás-tónál 
madár-lesen csodálják meg néhányan a környéken élő állatokat, március 15-ét Budapest 
felfedezésével, emléktúrával köszöntjük.  

Hat éve működik iskolánkban vándortábor, ahol a diákokkal a Kék túra útvonalát járják 
végig több részletben. Az egészséges életmód tantárgyon kívül megjelenik az ÖKO-
szemlélet minden tárgyban, tudván azt, hogy az informatika az egyik leggyorsabban fejlődő 
ágazat, ahol az elektronikai hulladékok “gyártása” akaratlanul is nagymértékű. Éppen ezért 
kiemelt felelősséget érzünk intézményi szinten is arra, hogy a jövő informatikai 
szakembereiben ne csak elültessük azt a gondolatot, hogy a természet épsége és saját 
egészségünk az egyik legnagyobb kincsünk, hanem megtanítsuk őket arra is, hogyan lehet 
megóvni mindkettőt. Diákjaink hamar megszokták a hulladékok szelektíven történő 
gyűjtését, sokszor vannak a  megszokott csapaton kívül önkéntesek a hulladékudvarra 
történő elvitelnél. A madár-les megmozgatta fantáziájukat, és a hamarosan telepítendő 
madáretetőkhöz tervezik a web-kamerás megfigyelőállásokat. Igény tehát van rá 
diákoldalról. Reméljük, hogy szülőket is sikerül megmozgatnunk ebben a programban is, 
mint sok más kezdeményezésünkbe is sikerrel vontuk be partnereinket. 

ÖKO-iskolaként szeretnénk megoldani az elektronikai hulladékok megsemmisítésének, 
elszállításának gondját is. Ez okozza a legnagyobb gondot iskolánkban, hiszen nem csak 
rajtunk múlik.  

A cím elnyerésével reméljük, hogy egyrészt sikerrel indulhatunk olyan pályázatokon, 
melyekkel terveinkhez nyerhetünk társakat, továbbá reméljük azt is, hogy a cím birtoklása 
minden partnerünkben még nagyobb felelősséget ébreszt környezete és önmaga iránt. 

 


