
  
Alapítás:                          1987. 
   (szakmai múlt 1973.) 

Fenntartó:  1987 – 1990. Eger Város Tanácsa 

   1990 – 1993. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

   1993 –   Neumann Iskola Alapítvány 



 Profil:  1987 – 1992. gimnázium 

                   szakközépiskola  

                 1992 – től  a gimnáziumi oktatás és szakképzés integrációja 

 

Létszám:   1987.   300 fő tanuló  23 fő pedagógus 
    2016.   1064 fő tanuló  114 fő pedagógus 



Oktatási, képzési szerkezet 

                     1. szakasz                1987 – 1992  
                 
                                       szakközépiskola 
 
                                                      ~ új számítástechnikai szakképző program 
                                                      ~ érettségit követő szakképzés 
                                                          
                                       gimnázium 



2. szakasz  1992-től 
  
szakképzés és gimnáziumi oktatás integrációja 
                        ~ egységes alapozó oktatás 9-10. évfolyam 
11 – 12. évfolyam 
                        ~ speciális gimnáziumi osztályok 
                        ~ közgazdasági szakközépiskolai képzés 
                        ~ informatikai szakközépiskolai képzés 
érettségit követő szakképzés (OKJ) 
további tartalmi elemek 
                       ~ idegen nyelvi előkészítő osztályok 
                       ~ két tanítási nyelvű szakképzés 
                       ~ AJTP 
                       ~ 6 osztályos gimnázium 



3. szakasz (?) 
szakközépiskola (szakgimnáziumi) képzés nélkül (?!)͠͠͠ 



Miért tartjuk fontosnak a pénzügyi, 
 gazdasági ismeretek oktatását? 

- alapindíttatás kezdetektől: segíteni tanítványainkat a mindennapokban történő  
     eligazodásban 
 
- az általános műveltség részévé tenni 
 
- pénzügyi tudatosságra nevelni 
 
- megértetni az alapítványi működés sokoldalú összefüggésrendszerét  
 
- felelős gondolkodásra nevelni, hiszen tanulóink a jövő értelmiség utánpótlását jelentik. 



  
Pénzügyi, gazdasági ismeretek oktatása 

- tantárgyi kereteken 
 
- szabad órakeret terhére 
 
- szakköri foglalkozásokon 
 
- előadások 
 
- vetélkedők, versenyek 
 
- pályázati projektek 
 
- ’90-es években biztosítási, majd banki ügyintéző képzés 
 



 Személyi feltételek 
 

- kiválóan felkészült közgazdász tanárok 
 
- számos nem közgazdász kolléga (informatikus,  nyelvtanár, matematikus)  
   rendelkezik gazdasági jellegű felsőfokú végzettséggel 
 
- alapítványi iskolaként eleve elvárás a pénzügyi, gazdasági összefüggések ismerete 
 



                    Sikerek 
- népszerűség 
 
- kiváló tanulmányi eredmények 
 
- idegen nyelvi vizsgák 
 
- bekerülés a felsőoktatásba 
 
- tanulmányi versenysikerek 

 
- TOP-listák élvonalában  
 
- jól motivált, felelős gondolkodású fiatalok, akikkel öröm együtt dolgozni 



                   Kudarc 

- szakközépiskolai kerettantervek 
 

- indíthatósági kvóták 



                   Köszönöm szépen a figyelmet! 
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