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Időseket segítettek a Neumannos diákok 
 
 
Az egri Neumann János Középiskolában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az iskolai 
tantárgyak elsajátítása  mellett  a tanulók egyéb – nem feltétlenül az iskolai oktatáshoz 
kapcsolódó – kompetenciákat is elsajátítsanak. Az iskola célja, hogy a kilépő diákok ne csak a 
sikeres továbbtanuláshoz szükséges tudás birtokában legyenek, hanem széles látókörrel 
rendelkezzenek és emberségből, segítőkészségből is jelesre vizsgázzanak. 
A Neumannba érkező gyerekek színes kínálattal találkoznak: választhatnak reál és humán 
gimnázium valamint informatikai és közgazdasági szakirányok közt. Ezeken túl két tanítási 
nyelvű és nyelvi előkésztő osztályok is indulnak. Pár éve pedig már hatosztályos gimnáziumi ágat 
is szervez az iskola. Az itt érettségiző tanulók legtöbbje egyetemen, főiskolán tanul tovább, de a 
diákoknak lehetőségük van részt venni érettségi 
utáni szakképzésben is.  
A középiskola egyik előnye, hogy a tanulóknak 
nem kell rögtön, a 8. osztály után eldönteniük, 
hogy milyen irányba szeretnének továbbtanulni, 
hanem az iskolán belül a második, illetve ötéves 
képzés esetén a harmadik év után lehetőségük van 
szakirányt választani. A Neumann János 
Középiskola törekszik arra, hogy tanulói minél több 
ismeretre, tapasztalatra tegyenek szert, amelyek 
hozzásegítik őket a pályaválasztáshoz és ezáltal 
bővülhet látókörük. Ennek érdekében a 
hagyományos tanítási órák mellett újszerű foglalkozások, szakmai programok megszervezését is 
felvállalták, amelyeken a résztvevők gyakorlati tudásra tesznek szert, illetve életvitelükhöz 
szükséges kompetenciák alakulnak ki. Az iskolában több, országos szinten is elismert szakmai 
program valósult meg az elmúlt években vállalkozói készségek fejlesztése és tehetséggondozás 
terén.  

Az iskola célja, hogy növelje a tanulók állampolgári 
aktivitását, támogassa a gyerekek közjóhoz fűződő 
viszonyát, élményszerű tanuláson keresztül 
fejlessze szociális érzékenységüket, a rászorulókhoz 
fűződő kapcsolatát.  
Ennek a törekvésnek adott lendületet, hogy az 
érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az, hogy 
a diákok elvégezzenek egy 50 órás közösségi 
szolgálatot. Az első évben lehetőség nyílt a 
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szervezéséhez. A programba 225 tanuló kapcsolódott be, s végzett valamilyen segítő 
tevékenységet szociális, kulturális vagy környezetvédelmi területen. Az önkéntes munka során 
szociális intézményi keretek közt idős emberek hétköznapjait tették színesebbé, változatosabbá 
közös játékokkal, kerti munkával, beszélgetésekkel, továbbá segítették őket a mindennapi 
teendőik elvégzésében, rendrakásban, pakolásban. 
Ezeken túl a diákok egy része életinterjút készített is 
az idősekkel. A tanulóknak lehetőségük nyílt 
közösségi terek rendezésére, szebbé tételére is, 
valamint közintézmények állagmegóvásában is részt 
vettek: takarítottak, parkot rendeztek, pakoltak, 
padokat, kerítést festettek, s sok más közcélú 
munkát elvégeztek, ezzel járulva hozzá környezetünk 
megóvásához, ápolásához. Általános iskolákban 
segítették az alsó tagozatos diákokat tanulását, 
szakkörök, iskolai programok szervezésében is 
szerepet vállaltak. Minden tanuló kétféle 
tevékenységben vett részt, ezzel is elősegítve 
tapasztalatszerzésüket és olyan új kompetenciák 
fejlesztését, amelyek elengedhetetlenek a 
felelősségteljes állampolgári léthez, valamint az őket 
ért élmények hozzájárulhattak pályaválasztásukhoz 
is.  
A program során sikerült több szervezettel is jó 
kapcsolatot kialakítani, amelyek 
fogadóintézményenként a közösségi szolgálat teljesítéséhez helyet biztosítottak a diákok 
számára. Együttműködés jött létre a Noszvajon található Medicin Liget Egészségmegőrző és 
Gondozó Alapítvány Idősek Otthonával, az Idősek Berva-völgyi Otthonával, az Agria TISZK 
Nonprofit Kft.-vel, az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskolával, a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolával és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A létrejött kapcsolatok és a 
kialakult jó gyakorlat segítségével az önkéntes munka szervezésében – a projekt zárása után – az 
elkövetkező években is segíteni tud az iskola a tanulóinak.  
 

 

 

 

 


