




BEMUTATKOZÁS

Bemutatkozunk:

Amikor egy gyermek születik, mindenki nagyon izgatottan várja, milyen lesz a haja, a szeme 
színe. Amikor egy iskola alakul, mindenki nagy izgalommal figyeli hogyan válik naggyá, nő 
feladathoz. Persze iskolánk már nem újszülött, hiszen már 11 éve képzi a munkaerőpiac 
számára értékes ifjú felnőtteket! Tapasztalt, az oktatásban jeles szakemberek erősítik 
iskolánkat céljaink elérése érdekében.

Miért hisszük ezt?

Mert tudjuk, hogy bennünk van mindaz, ami egy jó iskolához, a jövőben aktuális tartalmakhoz
szükséges! Feladatunk, mindazt bemutatni, megismertetni, ami a világot mozgatja, 
felkelteni az ifjú titánokban a vágyat a tudásra és a tanulásra.Tévhit, hogy a gyerekek 
nem ismerik a világot. A világ kinyílt előttük, árad feléjük a sok információ, ami között 
meg kell mutatnunk nekik a helyes utat. Az oktatás fogalmát felváltotta az értékközvetítés 
és a személyiségfejlesztés. A tanár-diák viszony partnerségen alapul. Új tanulást segítő 
eszközök és multimédiás alkalmazások bevezetése elősegítik munkánkat, a hatékonyabb 
információ “feldolgozást”. A tanulókat egyéniséggé, az osztályokat közösséggé formáljuk.



FELVÉTELI ELJÁRÁS

Intézményünk a 2019/2020-es tanévben több évfolyamot indít. Tanulmányaikat a 9. 
évfolyamon megkezdő, továbbá a 10. évfolyamot folytató diákok részére az alábbi fontos 
területekre helyezzük a hansúlyt:

NINCS sem írásbeli, sem szóbeli felvételi! Csak a hozott eredmény számít! Nincs más
feladatod, mint a Felvételi Központba küldendő adatlapon a Leonardo Média Akadémia
Gimnáziumot írd az első helyre.

• emelt szintű nyelvoktatás (angol, német)
• emelt szintű informatika oktatás
• emelt szintű mozgókép és médiaismeret oktatás
• tehetséggondozás
• SNI-s tanulók fogadása
• kollégiumi elhelyezést biztosítunk





LEONARDOS DIÁK

Fejleszd a tehetséged! 

“Amikor egy alakot megfestesz, gondold végig alaposan, ki ő, és mit
fog csinálni a képen” – írta Leonardo

Milyen a Leonardos diák?

• kreatív
• csapatjátékos,együttműködő
• aktív, megoldásra törekvő
• barátságos, nyitott személyiség
• figyelmes
• célorientált



•  high tech infrastruktúra
•  a tanár az ismeretszerzés folyamatának szervezője
•  a tudástartalmakat a diák állítja össze és rendszerezi
•  tananyaga projektmunkák során áll össze, illetve a tananyag maga a
      projekt megvalósítása
•  a tanulás informális módon valósul meg
•  az értékelés a tanulási folyamathoz kötődik
•  kvalitatív értékmérés valósul meg
•  a teljesítménymérés szubjektívebb
•  a tanulás lényege az ismeretszerzés képességének elsajátítása, a
      tudás pedig e képesség készségszintű alkalmazása
•  a csoportmunkát helyezzük előtérbe
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