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Az iskolánkról  -  alapítás éve 1986 

• Az iskola fő profilja a nyolcévfolyamos képzés; 

• a pedagógiai programunkban már évtizedek óta komoly 
helye (és ezzel együtt az átlagnál magasabb óraszáma) 
van az informatikának; 

• a nyolcosztályos gimnázium óraterve rugalmas keretet 
biztosít a gyakorlásra; 

• mivel kollégáink a többi tantárgyat is fontosnak tartják és 
tesznek is ezért, érthető, hogy a Veres a tíz legjobb között 
van. 



Miért vágtunk bele anno? 

• A digitális világ térnyerése miatt fontosnak tartottuk azt, hogy 
tanulóink megkaphassák az „informatikai írástudást”; ne csak 
zárójegy legyen a bizonyítványban  

8. év végén diákjaink záróvizsgát tettek informatikából, ami 3 részből 
állt. 

• írásbeli 

• gyakorlati 

• és szóbeli 

A téma hardver, szoftver ismeret és programozás; 

• az évek során változó tantervek mindegyikébe belefért az ECDL-
modulok ismeretanyaga, azokat kiegészítve remekül tudtuk 
tanítani ezeket. 



Milyen hozadéka volt? 

• a tanulók tapasztalatból is megismerhették, milyen a 
komoly elvárás; 

• a tanárokat arra ösztönözte, hogy precízen 
ragaszkodjanak a tervezetthez, ne hagyják elfolyni, 
elcsúszni az év anyagát; 

• a vágyott ECDL-bizonyítvány nagyobb respektet jelentett 
az informatikának. 



Az ECDL a képzésben 

• 7. évfolyam – heti 2 óra 
• alapismeretek, internet, prezentáció 

• 8. évfolyam – heti 2 óra 
• szövegszerkesztés, képszerkesztés 

• 9. évfolyam – heti 1 óra 
• táblázatkezelés 

• 10. évfolyam – heti 1 óra 
• adatbázis-kezelés 



Eredményeink I. 

• Működésünk óta 1069 fő regisztrált, ebből 894 fő végzett, 
most fog végezni 175 fő; 

• ha 30 fős osztályokkal számolunk (de mindig volt néhány 
tanuló, aki nem jelentkezett), ez 36 osztály; 

• ez azt jelenti, hogy 12 év alatt a VPG-ben végzett majdnem az 
összes diák az érettségi mellé Full-, elenyésző számban 
Start- bizonyítványt kaptak; 

• évente kb, 90 diákot regisztráltunk, és szinte ugyanennyien 
kaptak bizonyítványt; 

• a gimnáziumunkban ECDL-ben érdekelt 45 osztály 1350 
tanulója végzéskor  95 %-ban, Full-bizonyítványt kapott. A 
Start bizonyítvány is általában 6 modulos.  



Eredményeink II. 

Persze nehogy valaki is azt higgye, hogy csak ECDL-es 
eredményekkel büszkélkedhetünk: 

• Tavaly a Logo versenyen 26 fő indult, ebből az országos 
döntőbe bejutott 13 fő; 

• idén a 23 indulóból 20 fő bejutott a döntőbe; 

• a Nemes programozói versenyen 13-ból 6 fő országos 
eredményt ért el; 

• az OKTV-n is hasonló eredményekkel rendelkezünk,  
az elmúlt években több győztes is VPG-s volt; 

• ja, és az évek alatt 14 diákolimpikonunk is volt. 



Köszönöm a figyelmet! 
(szfagi@gmail.com) 


