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Iskolánk

1993-ban hozta létre az 
iskolát az ADDETUR 
(Adj hozzá!) Alapítvány 
– akkori cél a 
mozgássérült tanulók 
integrált oktatásának 
megteremtése volt.

•
2018-ban ünnepeltük a 25. évfordulónkat az Uránia moziban egy saját készítésű film bemutatásával.
https://www.youtube.com/watch?v=TOfIldWIyoA&feature=youtu.be

• Fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi személy

• Inkluzív oktatást-nevelést folytatunk

• 229 tanulónk van, akik 12 osztályban tanulnak. Az osztályok létszáma 20 fő körüli az érettségit adó 
képzésekben, 10-15 a szakiskolában.
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https://www.addeturiskola.hu/addetur-a-szuperhoskepzo/
https://www.youtube.com/watch?v=TOfIldWIyoA&feature=youtu.be


Induló képzéseink 2021-ben

• Gimnázium választható 
informatika vagy média 
orientációval
• 4 évfolyamos (0002)
• 5 évfolyamos (0001)

• Szakiskola
• 2 évfolyamos, 

számítógépes 
adatrögzítő 
részszakképesítés (0003)
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Kiket várunk a gimnáziumi 
osztályainkba?

• Olyan diákokat,
– akik számára a tanulás érték,
– akik érdeklődnek az informatika vagy a 

média iránt,
– akik érettségit szeretnének és 

hajlandóak tenni is érte,
– akik elfogadják, hogy nem vagyunk 

egyformák,
– akik igénylik, hogy a saját 

képességeikhez mérten tanítsák és 
kérjék számon,

– akik nem szeretnének 35 fős osztályban 
tanulni,

– akiknek fontos, hogy a tanáraik 
elfogadják olyannak, amilyen,

– akik szeretnék, ha figyelnének rájuk.

• Egészséges és SNI-s, BTM-es fiatalok 
jelentkezését egyaránt várjuk!
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Kiket várunk a szakiskolai osztályunkba?

• Olyan diákokat, akik
– szeretnének megtanulni géppel 

írni,
– szeretnének részszakképesítést 

szerezni,
– szeretik a számítógépet,
– szeretnének jó hangulatú, 

elfogadó iskolába járni,
– nagy tapasztalatú, kiváló 

pedagógusoktól szeretnének 
tanulni,

– szeretnék fejlődni tanulási 
képességeikben.

• SNI fiatalok jelentkezését várjuk.
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Miben vagyunk mások

• Jól működik a digitális távoktatás
• Minden tananyagot elektronikusan is megkapnak 

a gyerekek
• Egyénre szabott támogatást adunk tanulóinknak
• Elfogadó, támogató, gyerekcentrikus tanári kar 

(De tényleg!)
• Jó hangulat, nincs gyomorgörcs
• Sok program
• Tehetséggondozás
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Közösség

Tovább-
tanulás

Családias	
légkör

Stressz-
mentes	

környezet,		
a	tanulás	
támogatása

Tanárok,	
akik	meg-
tanítani	
akarnak

Tanárok,	
akiknek	
fontos	a	
gyerek

ADDETUR

Miért	az	ADDETUR?	



Saját fejlesztésű jó gyakorlatok

• Komplex fejlesztés
• Művészetterápiás program
• Kiválóan akkreditált „Tehetségpont”
• Digitális eszközök használata az oktatásban
• Személyiségfejlesztés
• Egyénre szabott, egyéni felkészítés akár 

emelt szintű érettségire is bármely 
tantárgyból

• Hatékony tanulás (módszertan elsajátítás)
• Közösségi szolgálat intézményen belüli 

teljesítése
• „A szeretet iskolája”
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Felvételi

Központi írásbeli –
nem kötelező, de 

ajánlott

Aki nem írt: saját 
kompetenciateszt 

magyarból és 
matekból

Szóbeli 
elbeszélgetés –

általános és 
gyógypedagógiai

Gyakorlati –
szakiskolába 

jelentkezőknek
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ADDETUR

Mottónk
„Ha	egy	gyerek	biztatásban	él,	
megtanulja	az	önbizalmat.	
Ha	egy	gyerek	megértésben	él,	
megtanulja	a	türelmet.	
Ha	egy	gyerek	dicséretben	él,	
megtanulja	az	önbecsülést.	
Ha	egy	gyerek	helyeslésben	él,	
megtanulja	magát	szeretni.	
Ha	egy	gyerek	elismerésben	él,	
megtanulja,	hogy	jó,	ha	célja	
van”



Várunk szeretettel!
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