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BEKÖSZÖNTŐ
CREASCOLA
- A KÖZÖSSÉG ÉS AZ INNOVÁCIÓ ISKOLÁJA
A Creascola nyolcosztályos középiskola. Célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek, fiatalok számára
a tanulás kibontakozás legyen: a világ és önmagunk felfedezése. Sikeres, egymásért és
másokért is felelősséget vállalni tudó, életrevaló fiatalokat szeretnénk diákjaink között tudni.
Tanulóink sikeres érettségivel a kezükben nemcsak a hazai, de külföldi
egyetemekre is bekerülnek és ott helytállnak. Magániskolaként nem
szeretnénk „alternatív iskolai zsákutcát” képezni, ezért az oktatás napi
gyakorlatában a Nemzeti Alaptanterv tartalmát követjük, módszertanában
ugyanakkor a hétköznapokban élhető iskolát hozunk létre.

ALAPELVEINK
A legfontosabb az életre nevelés, melynek
megvalósítása három fő hangsúly mentén
történik:

1
2
3

alkotópedagógiára (tárgytervezésre, tárgykészítésre és annak
használatára), valamint felfedezésre épülő tapasztalati tanulás –
kreativitás, problémamegoldás, komplex szemlélet
A tanulók felismerhetik a tervezés, az alkotás, a kétkezi munka
örömét. Megtanulják a megszerzett tudást alkalmazni a gyakorlatban, hogy a képességeikben bízó, egészséges jövőképpel rendelkező felnőttekké váljanak.
közösségi nevelés – együttműködés a társakkal, csoportban történő
problémamegoldás, különféle csoportszerepek elsajátításának
támogatása
Diákjaink megismerkednek a kooperatív tanulási formákkal,
fejlődik alkalmazkodóképességük, önreflexióra képes és kritikát
adni/elfogadni tudó felnőttekké válnak. Közösségben és társakban gondolkodó, egymásra és a világra nyitott emberek
lesznek.
komplex természettudományos és humán szemlélet –
gondolkodni merő, cselekvőképes ember
Fontos számunkra, hogy tanulóink megértsék a természet és
az ember kapcsolatát, valamint értsék a világ mozgatórugóit,
átlássák a gazdasági, hatalmi, környezeti tényezők egymáshoz
való viszonyát és ezek mindennapokat befolyásoló szerepét.

BEMUTATKOZUNK
Innovatív pedagógus, elemző-folyamatfejlesztő, alkotó ember vagyok
és háromgyermekes édesanya.
A Creascola előkészítésekor azt a
kérdést tettük fel, hogy mire való
az iskola? Természetesen az iskola
a tanulás helye, de a jövő iskolája
ennél sokkal több: mi olyan komfortos közeget teremtünk a tizenéveseknek, ahol elmélyülhetnek,
kísérletezhetnek, megmutathatják
másoknak, hogy mi foglalkoztatja
őket. Kultúránk része a cselekvésre
ösztönző légkör, ahol a diákok értékesnek érzik magukat. A szociális
készségek fejlődését, az önmagukért, jövőjükért és a közösségért
való felelősségvállalást, a problémamegoldó készséget és kreativitást ugyanúgy támogatjuk, mint a tudás megszerzését és mindennapi
használatát.
Örömmel várjuk az érdeklődő családokat fogadóóráinkra és nyílt napjainkra. Tapasztalják meg a tanárok és a gyerekek lelkesedését és
ismerkedjenek meg az élményalapú tanulással!

Társadalmi vállalkozóként húsz éve
oktatásfejlesztéssel foglalkozom.
Korábban civil szervezetekkel és
cégekkel gondoztam innovatív oktatási-nevelési programokat, tanárképzőként pedig rendszeresen
dolgozom pedagógusokkal.
Gyakorlati ember vagyok, ezért úgy
gondolom, az iskolának az életre
kell nevelnie, alkotni, gondolkodóképes, cselekvőképes fiatalokat
kell adnia a világnak.
A Creascola alapításának gondolata
öt éve merült fel, azóta kialakult egy
nemzetközi partneri kör és elindult
az intézményalapítási folyamat. Olyan helyet hozunk létre munkatársaimmal, ahol a gyerekek fejlődhetnek, biztonságban alakíthatják ki fiatal életük rutinjait, sajátíthatják el a tudatos életvezetéshez
szükséges szemléletet, és megtanulják összefüggéseiben értelmezni a bennünket körülvevő világot.
Vezetőként tudom, hogy a legfontosabb a mindennapi motiváció megteremtése és fenntartása, szlogenünk is erre utal: „Légy
kíváncsi minden nap!” Egy olyan intézményi kultúra és pedagógiai
keret kialakításán dolgozom, amely új színt vihet a nagy múltú hazai
oktatás-nevelés világába.

A FEJ A KÉZ ÉS A SZÍV ISKOLÁJA

FEJ
KÉZ

Minőségi iskolát hozunk létre, ahol a kéz,
a fej és a szív együtt működik. A tehetség
felfedezésének kreatív folyamatára építünk,
ahol a gyerek értékesnek érzi magát.

SZÍV

ÖSSZEFÜGGÉSEKRE ÉPÜLŐ OKTATÁS TANTÁRGYAK KÖZTI ÁTJÁRHATÓSÁG
Célja: magabiztos tudás, tájékozottság, önállóság, kritikai gondolkodás, két idegen nyelv.
Tárgya: természettudományos tárgyak magas óraszámban; több tantárgyat átfogó projektek; idegen nyelv a nyelvórákon kívül
a készségtárgyaknál és 9. évfolyamtól szaktárgyi órákon.
Módja: önálló tanulás-kutatás-információgyűjtés-feldolgozás, viták, beszéd- és előadástechnika fejlesztése projektbemutatással;
a dráma, zene, mozgás bekapcsolása a tanulásba, tehetséggondozás.

ALKOTÓPEDAGÓGIA
Célja: tárgyak tervezése-építése-tökéletesítése, alkalmazott tudás, tapasztalati tanulás, kreativitás, ahol az érték
a megoldásig vezető út, a vizuális kommunikáció elsajátítása, életvitelhez szükséges készségek elsajátítása,
saját érdeklődés megtalálása.
Tárgya: tárgyalkotás modern technológiákkal: Makerspace; Média labor; Tankonyha.
Módja: műhelyprojektek; kiscsoportos és egyéni munka; foglalkozások angol nyelven.

KÖZÖSSÉGI PEDAGÓGIA
Célja: együttműködés; erős osztályközösség; felelősségtudat kifejlesztése; szociális kompetenciafejlesztés;
tanulási tér kitágítása (iskolán kívüli programok, külföld); nyitottság, magyar és más kultúrák felé.
Tárgya: egyéni fejlődési tervek; társadalom megismerése, témanapok, tréninghét, értékes szabadidő-eltöltés.
Módja: kiscsoportos feladatok; évi két tréninghét; közösségi programok és önkéntesség; nyelvi hét külföldi
partneriskolában; életpálya-tervezés támogatása.

ISKOLÁNK ÉPÍTŐELEMEI
Milyen az élet a Creascolában?
tanórákat a gyakorlati műhelyalkalmak színesítik,
ahol a tárgyak alá dolgozunk (tervezés, építés,
gyakorlati kérdések megoldása)
6-8 napos nyelvi tanulmányutak

diákközpontú felfogás

féléves projektek, ahol eljutunk az ötletek megvalósításáig
változatos programok:
kirándulások, kulturális programok,
önkéntesség (segítő munka)

féléves egyéni fejlődési terv: a diák maga tűzi ki céljait és osztja be
idejét (önmenedzsment), amit végül közösen értékelünk, és a diák
eredményeit sikerként könyveljük el

van IDŐ: közös napindítás,
hosszabb szünetek,
1 órás ebédszünet, játékok

egyhetes programok:
évente kétszer

EGY ÁTLAGOS NAPUNK
8.00- 8.15- 10.00- 10.30- 12.10- 13.05- 14.45- 15.058.15 10.00 10.30 12.10 13.05 14.45 15.05 16.45

NAPINDÍTÓ

TANÓRÁK,
FOGLALKOZÁSOK

DÉLELŐTTI
NAGYSZÜNET

TANÓRÁK,
FOGLALKOZÁSOK

EBÉDSZÜNET

TANÓRÁK,
FOGLALKOZÁSOK

DÉLUTÁNI
NAGYSZÜNET

TANÓRÁK,
FOGLALKOZÁSOK

TANTÁRGYAINK BEMUTATÁSA
TANTÁRGY

TANULÁSI CÉL

A kevesebb
néha több

angol / második idegen nyelv

Első idegen nyelvként angolból C1 szinten magabiztos nyelvtudás, külföldi nyelvvizsgával,
második nyelvből B2 szintű nyelvvizsga megszerzése.

komplex természettudomány

Biológia, földrajz, kémia és fizikai tárgyak egységes keretben történő oktatása.

matematika

Felfedeztető (problémahálók megoldásán keresztül történő) gyakorlati matematikaoktatás.

társadalmi ismeretek

Átfogó társadalmi ismeretek gyakorlatközpontú (történelem, gazdasági ismeretek, szociológia alapjai,
etika-humánökológia) egységes szempontok mentén felépített közvetítése.
Újragondolt történelmi helyzetek, vállalkozás építés, kutatómunka.

magyar nyelv és irodalom

A kulturális alapműveltség megszerzése, kortárs és klasszikus értékek megismerése, élményszerű
ismeretátadás (az irodalom mint örömforrás), vitakultúra megteremtése, a nyelvtanban az élő nyelv
előtérbe állítása (kreatív írás, retorika, prezentáció).

alkotóművészetek

Önkifejezés az ide tartozó tárgyak által: az ének-zenében kapcsolatteremtés és lelki gazdagodás
a zene és a saját énekhang által, a dráma tárgy során a feszültségek megélése az irodalom által,
a rajz és festés alaptechnikáival belső képek formába öntése.   

műhelymunka

Tárgyalkotást célzó műhelymunka modern technológiákkal felszerelt alkotóműhelyekben. Informatika,
robotprogramozás. Vizuális kultúra (saját kiadványok, bemutatók tervezése, dokumentumfilm).
A feladatok a tantárgyi kerethez kapcsolódó projektmunkák.

testnevelés -egészség

A mozgás örömének közös megélése, hosszabb távon fenntartható rendszeres mozgásforma
megtalálása tudatos testi egészség tankonyhai foglalkozásokkal támogatva.

A TAPASZTALATI TANULÁS

A 21. században élve a tantervi tudást nem lexikonokban
mérjük, hanem kérdésfeltevő képességben és
feladatmegoldásban.
A gyerekek felfedező képességére és motivációjára
építünk, a tanár folyamatsegítőként kereteket ad a tudás
megszerzéséhez.
Az iskola nem a tanítás, hanem a tanulás helye.
A tanulás során a tapasztalatból építkezünk.

A tanulási folyamatban a tanuló aktív szereplő: nálunk
a diákok ötletelnek, elképzelnek, megterveznek és
olyan alkotásokat hoznak létre, amelyek összhangot
teremtenek a tanulás tartalma és a gyakorlati alkalmazás között.
Az iskolába tanulni, fejlődni járnak a gyerekek.
Ezt örömmel is lehet csinálni, a belső motivációt
a lehető legmagasabb szinten tartjuk.

A HATÉKONY TANULÁS FOLYAMATA

I.

cselekvés
és tapasztalat
(élményszint)

IV.
tanultak
tesztelése

II.

megfigyelés
és reflexió

III.

absztrakció
és általánosítás
(tudástranszfer)

MŰHELYEINK
A tanulók felismerhetik a tervezés, az alkotás, a kétkezi munka örömét.
Megtanulják a megszerzett tudást alkalmazni a gyakorlatban, miközben
megvalósítják az ötleteiket (a műhelyek minigyárak, film- és fotóstúdiók és
éttermek). A világról megtudott dolgok szintetizálása a tárgyalkotás.
A tárgyak és ezáltal a gyakorlati dolgok közelebb kerülnek a diákokhoz,
egészen más lesz a viszonyuk azokhoz az alkotásokhoz, melyeket maguk
készítenek.
Tanulók önirányítása és saját tanulásuk iránt érzett felelőssége sokkal magasabb.
A műhelyekben csoportbontásban dolgoznak a diákok.
A foglalkozások a nyelvtanulást is támogatják (angolul tartott foglalkozás).

ember megaz
y
og
h
,
ló
va
ra
ar
a
Az iskol
lébredjen a tudásfe
y
og
h
i,
ln
u
n
ta
n
tanuljo
gzett munka
vé
l
jó
a
je
er
m
is
g
e
m
vágya,
otás izgalmát, és
k
al
az
lje
le
íz
g
e
m
,
örömét
it szeretni fog.
m
a
,
át
k
n
u
m
a
lja
lá
megta

forrás: Kollabor, Békéscsaba

Szentgyörgyi Albert

forrás: Werkschulheim, Salzburg

forrás: Kollabor, Békéscsaba

MAKERSPACE

Markerspace
- alkotótér az iskola szívében

Alkotótér az iskola szívében

y kis műhelyben
A középiskolában egm
ességet, a
tanultam meg a kéz űv
szakmám velejét.
ptervező,
- Id. Rubik Ernő repülőgé agyar innovátor
az egyik legismertebb m

fa-, műanyag-, papír-, és textilmegmunkálás és tárgytervezés
kéziszerszámok, varrógép, lézervágó, 3D nyomtatás
újrahasznosítás témaköre, fenntartható szemlélet
mikroelektronika, robotika, programozás

forrás: Werkschulheim, Salzburg

KONYHA
Ahol jó lenni, ahol jó enni

egészséges ételek elkészítése
étkezés és életvezetés ritmusa
világok konyhái

forrás: Kollabor, Békéscsaba

MEDIA LAB

Markerspace
- alkotótér az iskola szívében

Tegyük láthatóvá és hallhatóvá a tudásunk

Amivel meg tudjuk mutatni az általunk gondolt vagy teremtett világot:
fotózás, képszerkesztés
videófelvétel, vágás, szerkesztés
grafikai munkák, grafikai ismeretek és programokban való jártasság

forrás: Kollabor, Békéscsaba
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FÉLÉVES ÉRTÉKELÉS

FÉLÉVES PROJEKT

CÉLOK KITŰZÉSE
február 1.

TAVASZI TRÉNINGHÉT
(élménysportok)

FÉLÉVES PROJEKT

ÉVVÉGI ÉRTÉKELÉS
június közepe

NYELVI HÉT
június három hete

KÖZÖSSÉG

Az iskolás évek alatt kötött barátságok, szerelmek egészen különleges helyet foglalnak
el a legtöbb ember szívében. Az együtt töltött közös évek – közel egy évtized –
hozzátartoznak az életünkhöz, személyiségünkhöz, nagy hatással vannak ránk.

A Creascola iskola egésznapos elfoglaltságot szervez tanulóinak. A jó hangulatú
tanórák között délelőtt az egyik szünet egy félórás nagyszünet, valamint az ebédszünet is hosszabb: egy kényelmes étkezés és egy beszélgetés is belefér a
kortársakkal, a tanárokkal.
A közösségek és kapcsolatok formálódását különféle programokkal,
kirándulásokkal továbbá évente két kihelyezett projekthéttel is támogatjuk.

KÖZÖSSÉG
A fiatalokat minden évben elvisszük egy tanyára, ahol
megismerkednek a vidéki hétköznapokkal, munkákkal;
közösségi élményeket szereznek;
közösen főznek, önellátóak;
a környezethez és megéltekhez kapcsolódóan
komplex órákon vesznek részt.
Élménysport projekthét: változatos program, melyben a mozgás fontos szerepet játszik: olyan a fiatalok
számára is vonzó tevékenységekben gondolkodunk, mint vitorlázás, evezés, biciklitúrák, vándortábor.
Év közben sportaktivitásokat, kirándulásokat, előadásokat szervezünk.
Törekszünk behozni a bennünket körülvevő világ sokféleségét az iskolaidőbe.

forrás: Werkschulheim, Salzburg

NEMZETKÖZI ELŐZMÉNYEK - Ahonnan merítünk

Munkánkhoz folyamatosan tanulmányozzuk
a világon elismert oktatási modelleket.
Pedagógiai koncepciónk elsősorban az
Ausztriában a legjobbak közé tartozó
osztrák WerkSchulheim Felbertal
középiskola modelljére épít.

Szakmai partnerek

SZAKMAI PARTNEREK
Pedagógiai programunkba a 60 éves osztrák Werkschulheim Felbertal Gimnázium, Ausztria egyik legjobb
középiskolájának több évtizede sikeresen alkalmazott
tantervét adaptáltuk, ahol a magas színvonalú elméleti
képzés praktikus gyakorlati tudással párosul.

Az iskolával testvériskolai programunk révén
rendszeres kapcsolatban vagyunk.

forrás: Werkschulheim, Salzburg

Az iskolai campuson műkődő minigyárakat, a diákok vállalkozói
készségeinek célzott fejlesztését és a tanári munka sokrétűségét
követendő gyakorlatnak tartjuk.
forrás: Werkschulheim, Salzburg

SZAKMAI PARTNEREK
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tudást ne elkülönült tantárgyakba szervezzük,
hanem biztosítsuk a tantárgyak közötti átjárást. Ebben sikeresen működünk együtt
a Nagykovácsi Amerikai Iskolával (AISB), amely a legjobb nemzetközi gyakorlatokat
építi be pedagógiai munkájába. Az AISB-től az egyes tantárgyak más szemléletű
megközelítéséről kaptunk sok használható ötletet.
Intézményi kultúrában és pedagógiai innovációban élenjárók, konzultációkkal,
tapasztalatmegosztással és tanár-továbbképzéssel segítenek bennünket.
A nyelvi hetek miatt a következő években több intézménnyel építünk ki testvérkapcsolatot, célunk egy diákcsereprogram-hálózat kiépítése.

SZAKMAI PARTNEREK

Előremutató pedagógiai kezdeményezésnek tartjuk a békéscsabai Természettudományos Élményközpont munkáját, akik iskolai tanrendhez illeszkedő programokat
(tréningek, szakkörök) kínálnak 21 iskolai partnernek. Mi a Creascolában az iskolán
belül képzeljük el a természet és társadalom megismeréséhez szükséges élményalapú
pedagógiai munkát.

forrás: Kollabor, Békéscsaba

SZÜLŐKNEK
Iskolánk a szülők közössége is

rálátást biztosítunk, hogy mi történt a közelmúltban az osztállyal;
néhány héttel előre tájékoztatunk az eseményekről, tudnivalókról;
hívjuk és várjuk a szülőket a gyerekek bemutatóira, fejlődésük értékeléséről részletes
visszajelzést adunk;
számítunk a szülők élettapasztalatára, amivel formálhatják gyerekeik pályaválasztását,
életvezetését.

TANDÍJ
teljes árú hely havi fizetéssel

havi 130 000 + 200 000 beiratkozási díj

teljes árú hely féléves előrefizetéssel

tandíjból 3% kedvezmény

teljes árú hely éves előrefizetéssel

tandíjból 5% kedvezmény

ösztöndíjas hely (50%), a kuratórium
egyedi döntése alapján

havi 75 000 + 200 000 beiratkozási díj

A tandíj tartalma
Infrastruktúra fenntartása, fejlesztése

Munkatársak fizetése

Nyelvtanulás és nyelvvizsgák szervezése

Műhelyfoglalkozások

Tankönyvek, egyenruha

Sport / testnevelés minden nap

Emelt nyelvi óraszám

Rálátást biztosító alkalmak biztosítása
a szülők számára
Nem tartalmazza: étkezés, kirándulások
önköltségi ára, vizsgadíjak

JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTELI
Jelentkezési határidő: 2020. február 19.
A felvételi időpontja: A jelentkező családokkal időpontot egyeztetünk a február 24. – március 13. közötti időszakra.
Az iskola értesíti a diákokat a felvételi/elutasítási döntésről: 2020. április 30.
A beiratkozási díj esedékessége: 2020. május 14.

Beiratkozás: 2020. június 22–24.

Hogyan lehet jelentkezni?
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lapokkal lehet, melyek a www.creascola.hu/jelentkezes oldalon érhetők el.
Elektronikusan a kapcsolat@creascola.hu címre, postai úton a 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.-be várjuk a jelentkezéseket.

Hogyan zajlik a felvételi?
A felvételi két részből áll.
Első alkalommal a felvételizők játékos logikai, gondolkodtató feladatokat oldanak
meg, majd természettudományos és humán kérdésekkel foglalkoznak. Végül drámajátékos foglalkozásokon vesznek részt. Érdemes kényelmes ruhában érkezni, hiszen
ezen a napon nagy szerepet kap a mozgás is. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek
kellemes élményekkel gazdagodjanak.
Második alkalommal beszélgetésre várjuk az érdeklődő szülőket és diákokat.
Kérjük, hogy a felvételiző hozza magával néhány iskolai füzetét és alkotását!

ISKOLÁNK TÁMOGATÁSA
Amennyiben szeretné segíteni munkánkat, az alábbi módokon támogathatja az iskolát:

KÖZVETLEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS
alapítványunk számára, amivel biztosítani tudjuk, hogy iskolánk tehetséges, motivált, de anyagilag rászoruló diákok számára is
elérhető legyen.

EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÖNKÉNTES MUNKA
elsősorban rendezvényeinken, sporteseményeinken és projektheteinken szívesen vesszük egyének önkéntes segítségét, civil,
illetve helyi szervezetek együttműködését.

Kapcsolat:
Creascola Közösségi Iskolák Nonprofit Kft.
Iroda: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.
Fogadóóra: szerdánként 8.00–11.00
(előzetes bejelentkezés alapján)
Telefon: +36 30 511 2118
E-mail: kapcsolat@creascola.hu
Weboldal: www.creascola.hu

