
   

GYŐRI MŰSZAKI SZC 
BERCSÉNYI MIKLÓS 

KÖZLEKEDÉSI ÉS 
SPORTISKOLAI 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

2018/19 



 



ÉLETKÉPEK 

Ballagás 

Gólyaavatás 

Kajaktábor 

Motoros nap Karácsonyi ünnepély Sítábor 

Audiovizuális 
emlékgyűjtés pályázat 

Egészségnap 

Véradás 

Szalagavató 

Bercsényi-hét 



2018 
 Európai szakmai gyakorlatra elnyert  ERASMUS+ pályázat 

megvalósítása, logisztika -szállítmányozás képzésben  

 A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  Nemzeti Minősítő 
Oklevele a Bercsényi Önkéntes Ifjúsági Mentőcsoport 
létrehozásáért minősítési rendszer követelményeinek való 
megfelelésért  

 A megyei Rendőr –  Főkapitányság Szent György emlékplakett 
elismerése a rendészeti képzésben  az együttműködő és segítő 
tevékenységért  

 MDSZ Elismerő Oklevele  az International School Sport 
Federation szervezésében Katarban megrendezett Kézilabda 
Világbajnokság I .  helyezéséért  

 MDSZ Elismerő Oklevél a tanév Diákolimpia 
legeredményesebb iskolája kategória VII. helyezésért  

MUNKÁNK ELISMERÉSEI 



 2017. április Oktatási Hivata l BÁZISINTÉZMÉNYI CÍM  

 2014. okt. KLIK Országos MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY 

CÍM 

 2014. szept. Magyar Olimpiai Bizottság Sportiskolai 

Program KIEMELT SPORTISKOLAI CÍM  

 2014. február 27 . MDSZ Diákolimpiai eredményekért 

KIVÁLÓSÁGI - DÍJ 

 2013. december 5. EMMI államtitkári ELISMERŐ 

OKLEVÉL tudatos állampolgárrá nevelés az iskolai 

közösségi szolgálatban nyújtott kiemelkedő és 

példamutató szerepvállalásért . 

 
 

 

 

 

 

 

MUNKÁNK ELISMERÉSEI 



 

 2010. Önkormányzati Minisztérium ELISMERŐ OKLEVÉL  a Magyar 
Köztársaság Diákolimpiai versenyrendszerében kiemelkedő 
szereplésért  

 
 
 2010.  Honvédelmi Minisztérium elismerése a Katonai 

alapismeretek tantárgy sikeres, érettségi tantárgyként való 
oktatásáért  

 
 2008. Önkormányzati Minisztérium ELISMERŐ OKLEVÉL a Magyar 

Köztársaság Diákolimpiai versenyrendszerében kiemelkedő 
szereplésért  

 
 2008.  „Környezettudatos iskola” cím  
 

 
 2004. „Közoktatás Minőségéért Partneri Díj”  elismerő cím a 

közoktatási minőségfejlesztés terén nyújtott kiemelkedő 
teljesítményért  
 
 

MUNKÁNK ELISMERÉSEI 



 



  

 

OLIMPIAI FAL 

(akikre büszkék lehetünk) 



KÖSZÖNTJÜK KATIT AZ OLIMPIA UTÁN 

2008-PEKING 



ISKOLÁNK TANULÓI A PEKINGI OLIMPIÁN -2008 



… ÉS LONDONBAN - 2012 



… ÉS BERCSÉNYISKÉNT RIÓBAN - 2016 



 JÓ TANULÓ –  JÓ SPORTOLÓ   KÖZTÁRSASÁGI -  DÍJ  

 - Planéta Szimonetta /kézilabdázó/  

 - Kószás Kriszta /atléta/  

 - Sorok Klaudia /atléta/  

 

 

MUNKÁNK ELISMERÉSEI 





2012- ISMÉT MAGYAR BAJNOK: A BERCSÉNYI 

IRÁNY A VILÁGBAJNOKSÁG  

2018 – 

KATAR I. 

hely 

2016 – 

Franciaország 

I. hely 



PILLANATKÉPEK –  2016 

PRISKIN TAMÁS –VOLT TANULÓNK - ÚJRA 

ISKOLÁNKBAN  

 



MUNKÁNK ELISMERÉSEI –BALOGH GÁBORTÓL 

(MDSZ) ÉS MAGYAR ZOLTÁN (MOB)  



SPORTMINISZTÉRIUM ELISMERÉSE  

KOVÁCS ÁGNES OLIMPIAI BAJNOKTÓL  



 

  
 

2013.  DECEMBER 5 .  

EMMI ÁLLAMTITKÁRI  EL ISMERŐ OKLEVÉL A KÖZÖSSÉGI  

SZOLGÁLAT,  A  TUDATOS ÁLLAMPOLGÁRRÁ NEVELÉS 

BEVEZETÉSÉBEN VALÓ ÉLENJÁRÁS ELISMERÉSEKÉNT  

 



Középiskolai top rangsor: 

melyik megyei intézmény az 

idei év nagy nyertese? 

Kisalföld 
SZEGHALMI BALÁZS 

2015.11.10.  

 

 

 

Szakismereti rangsorok 

 

A közgazdasági ismereteket tekintve a győri Baross az élen áll, ugyanezen a listán a 

Gyárvárosi és Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvűközépiskola a 

kilencedik helyet foglalja el. A képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára léphet a 

Bercsényi: a győri iskolában a legszínvonalasabb a közlekedési ismeretek oktatása. 

 

Az egészségügyi és szociális ismeretek rangsorában kicsivel maradt le a dobogóról 

negyedik helyezésével a soproni Eötvös-iskola, míg kereskedelem és marketing 

terén a győri Pálffy-iskola ötödik.  

A sportiskolák között …  a győri Bercsényi-iskola hetedik , a diákolimpiai 

rangsorban az ötödik  helyen végzett. 



MINDENKI KÖZLEKEDIK… 



 Az ország legjobb szakemberei lehetnek az ÁSZÉV  –versenyen   

győztes bercsényis diákok /kisalfold.hu - 2017.05.22./ 

 Rendészet -2. hely 

 Közlekedés -1 . hely 

és 3. hely  

 Sport ágazat -1 . hely 

és 2. hely  

 

 

A  GYŐRI  MŰSZAKI  SZC BERCSÉNYI  MIKLÓS KÖZLEKEDÉSI  ÉS  

SPORTISKOLAI  SZAKGIMNÁZIUMA ÉS  SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK AZ  

ELŐZŐ ÉVEK TAPASZTALATA ALAPJÁN,  TOVÁBBRA IS  S IKERÜLT  

MEGŐRIZNIE VEZETŐ HELYÉT .  

 

 



 

 A portugáliai Benfica SC-vel  közösen alapított  Fehér Miklós -
díj kitüntetettjei Lisszabonba utaznak ahol a labdarúgó klub 
vendégül látja őket.  

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK    

Stark Péter átadja Berzsenyi Anna tanárnőnek a 
Fehér Miklós díjat. 

Fehér Miklós díjban részesülők az Estádio da Luz (a 
Fény stadionja)-ban, a csapat címermadarával. 



MOTORKERÉKPÁROS SZAKMAI NAP -

2009 



 

MOTRKERÉKPÁROS  SZAKMAI NAP 



KÉPEKBEN A RENDÉSZET  

 



INFORMATIKAI KULTÚRA -2014 

DIGITÁLIS TÉMAHÉT 



MIT MUTATNAK A SZÁMOK  ISKOLÁNK ÉLETÉBEN?  

  

Kompetenciamérés 

   (szakgimnázium) 

 tanév   matematika   szövegértés  

 2017   1657  K   1638   

 2016   1658  K   1615  K 

 2015   1684     1607  K 

 2014   1648  K   1601  K 

 2013   1680    1648   
 

A terület pontszámai az országos átlagot követik (hasonló 

típusú iskolákhoz viszonyítva az eredmények még jobbak is).  

 



ÁGAZATI ÉRETTSÉGI  

3,6 

4 

3,4 

1 

Ágazati érettségi átlag 2018 

rendészeti ismeretek közlekedés ismeretek sport ismeretek



ÉRETTSÉGIRE ÉPÍTETT SZAKKÉPZÉSI 

VIZSGAEREDMÉNYEK 

3 3 

4 

3,6 

4,1 4 

3,8 

4 

Szakképzési vizsgaeredmények átlaga 2018. 



 

 FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNYBEN -  31%  

  (közvetlenül érettségi után, elsősorban szakirányba)  

 -  Széchenyi I. Egyetem, Győr   
  (közlekedés, mérnök, logisztika, menedzser)  
 -  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (rendészet)  
 -  Nyugat-m. Egyetem, Szombathely (testnevelő tanár)  

 -  Testnevelési Egyetem, Bp. (tanár, sportedző)  
 -  Széchenyi I. E. Apáczai kar (tanító, rekreáció, fitnesz)  

 

  OKJ EMELT SZINTŰ SZAKKÉPZÉSBEN –  45% 
(logisztika-szállítmányozás, vasútüzemvitel , légi üzemvitel,  
közszolgálati ügyintéző, sportedző, r.tiszthelyettes)  

 és (plusz pont és szakma birtokában) másodsorban felsőfokra  

MIT MUTATNAK A SZÁMOK  ISKOLÁNK ÉLETÉBEN?  

 

TOVÁBBTANULÁS -2017/18 



Generációelmélet  a személyiségfejlődés  

szempontjából 
/…a Z GENERÁCIÓ/ 

Kikről is beszélünk? –társadalmi és technikai 

környezet kihívásaira adott válasz… 

Az  Építők generációja a második világháború 

vége előtt születettek (–1946). Utánuk jönnek a 

Baby boomerek (1946–1964) – vagy nálunk 

önkényesen kitágítva a kort, a Ratkókorszak 

szülöttei. Azután érkeznek a betűvel jelölt 

generációk: az X generáció az 1965–1979, az Y 

generáció az 1980–1994-ben születettek, a Z 

generációsok pedig az 1995–2010-esek. 

És 2010 után érkeznek az Alfa generáció 

gyermekei.  

 

  



még az Y-okkal küzdenek a 

munkahelyeken, de már figyelni kell az 

1995 után született Z-generációra is. 

A Snapchat, a Spotify és az Instagram 

Bermuda-háromszögében élnek, a 

Facebook nekik már "old school",  

mert ... 

Twitteren különösen nagy flash, hogy  

még egy-egy celebbel is lehet ott 

kommunikálni közvetlenül.  

 

Generációelmélet 



Spotify-on szeretik megmutatni a 

barátaiknak, milyen zenébe vannak 

éppen belepistulva és látni, hogy a 

többiek miket hallgatnak. 

Neko Atsume. A japán játék neve 

macskagyűjtést jelent és még éppen 

csak a Pokémon Go-t ízlelgető 

“fölnőttek” többsége még csak nem is 

hallott róla. 

 

Generációelmélet 



 A számok szerint úgy hat órát lógnak 

naponta a telefonjukon, állandóan 

figyelniük  kell mert a posztok elszállnak. 

 Könnyű és gyors módja a tartalmak és a 

helyzetjelentés megosztásának. Mindent 

közölnek magukról a haverjaikkal. Életük 

mindennapjait egy sztoriként élik meg és 

szeretik megosztani a kortársaikkal ezt a 

történetet, illetve értesülni másokról 

 

Generációelmélet 



  a Z-generáció tagjai azonnali fogyasztást és 

élményt akarnak. Mert nekik minden csak egy- 

két klikkelésre van, vagyis nagyon közel. 

Mindent rögtön megkaptak a neten, ha nem 

elégedettek, már szörfölnek is tovább.  

 ha nem alakul ki bennük hűség egy márka 

iránt, akkor az online atyaúristen sem lesz 

képes őket marasztalni. Hozzászoktak, hogy ha 

nem tetszik valami, megveszik máshol, amit 

akarnak. Ha valami nem működik, egy percet 

sem várnak.  

 

Generációelmélet 



  a Z-k attól is kiakadnak, ha azt érzik, hogy 

valaki nem tiszteli őket. Hiszen az internet 

révén számukra kinyílt a világ már nagyon 

korán és olyan közbeszédnek lehettek részesei, 

ahol meghallgatásra talált a hangjuk. (Ott 

gyakran nem is kellett kiadni a valós 

életkorukat.)  

 Ők nem fogadják el azt sem, ha a tanárok 

próbálják „elnyomni” őket  és végképp nem 

azt, hogy ezt más tegye. 

 

Generációelmélet 



 -online kutatás zömében Y és Z generációs 

válaszadó körében: 

 A kutatásból kiderül, hogy az influencerek 

hitelessége ma már vetekszik a családéval, és 

fej-fej mellett van a tanárokhoz képest is. 

 Az influencer világ által leginkább érintett 14-

18 éves válaszadók döntően az Instagramon 

(87 százalék) és a YouTube-on (88 százalék) 

követik figyelemmel kedvenc influencereiket. 

 



 -A vlog a videoblog rövidítése. Ennek az új 

médiumnak a lényege az, hogy bárki 

részese lehet, bárki elkészítheti  nem kell 

hozzá más, mint egy kamera meg internet. 

No, meg a jó beszélőke sem árt. 

 



 - Hamis hírek (fake news) 

 A hamis hírek esetében nem csupán a tények 

és vélemények megkülönböztetéséről, a világ 

eseményeinek eltérő értelmezéséről, hanem a 

tudatos megtévesztésről, szándékos 

manipulációról van szó. Sajnos a világban a 

hamis hírek (fake news) felismerésére nincs 

egyértelmű gyakorlat. Ahhoz, hogy ezeket 

felismerjük…..  

 



 
a nevelői hatásokra történő egyéni reagálások 

 …és a módszereink a Z generációhoz? 

Hogyan érhetném el azt, hogy azt tanulják, gyakorolják, 
amit én szeretnék tőlük? 

-Az egészen biztos, hogy ez egy moderáló, terelgető 
szerep, nem egy mindentudó, tekintélyre van szükség.  

-Felelősségérzet saját munkájukért kialakítható 
(lényeges) 

-Önkontroll a digitális technika kapcsán 
(Mi a szükséges? Mi a veszély? DJP, 
 Iskolákban tanítani az Internetbiztonságot … NGYSZ,  
DIGITÁLIS TÉMAHÉT –április 8-12.) 

-Önszabályozásra megtanítani őket! 

…és boldogságélmény elemeinek megtanítása  

…és flow élmény hatásának kihasználása 

 

 



259. sz. Vizsgaközpont 

 …és hát vizsgáztatunk, 2002 óta: 

 Rendészet ágazat: 69% a regisztrálás 

 Közlekedés ágazat: 68% a regisztrálás 

 Sport ágazat: 38% a regisztrálás 

 Az alapokban jól, az irodai programokban 

gyengébben teljesítenek  ECDL-vizsgázóink 

 DE! – Informatika tanítás tapasztalatai mit 

mutatnak? 

 



 

Honlapunk: www.bercsenyi.eu 

 

 

  Köszönjük a figyelmet! 

 

http://www.bercsenyi.eu/

