A Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola bemutatása

A Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola egy Józsefvárosi
lakótelepen található, amely panelekből épült iskolaépület. 2002-től vette fel a Nobel-díjas
közgazdász nevét, amelyre nagyon büszkék vagyunk, és arra kötelezi a tanárokat,
tanulóifjúságot, hogy színvonalas szakmai képzés valósuljon meg iskolánkban..
Az iskolában folyó képzésekről.
.
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport és Közgazdasági
szakmacsoport
A képzések feladata, hogy lehetőséget nyújtson a az érettségire való felkészülésre, a
pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére, valamint
az érettségi utáni szakképzés megalapozására.
A szakközépiskolai képzést lezáró vizsgával érettségi bizonyítványt és szakmai végzettséget
szereznek növendékeink.
A diákok tanulmányaik során ECDL vizsgát tehetnek
Szakmunkásképzésben eladókat képezünk. Az eladó szakmai elsősorban azok számára
ajánlott, akik nagyobb áruházakban, vagy kisebb élelmiszerboltban szeretnének bolti
eladóként elhelyezkedni. Legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása, valamint egyéb, az
áruforgalomhoz, bolti munkához kapcsolódó feladat ellátása. A jó eladó energetikus,
figyelmes, megbízható, lelkiismeretes és dolgos. Szereti a rendet és odafigyel a vevőre. A
vásárlókkal való foglalkozás jó kapcsolatteremtő készséget, biztos fellépést és
beszédkészséget kíván. Sokan nem is gondolnák, hogy egy bolti eladó szakértelmével,
szolgálatkészségével és nem utolsósorban kedvességével alapvetően meghatározza
mindennapjainkat.

Az iskola belső környezete
Az iskola belső kialakítása nagyon barátságos, galériás megoldású. A felső szintről
futónövények omlanak alá, és az alsó folyósón is sok szobanövény van. A hangulat nagyon
otthonos. A termek szépek, világosak. Két számítástechnikai terem van és egy taniroda, ahol
szintén számítástechnikai berendezések vannak elhelyezve. Egyre több tanterembe kerül
projektor vagy interaktív tábla.

2.A Zöld Kör
Két éve alakult iskolánkban a„Harsány Zöld Kör” ökológiai értékeinkért felelősséget
érző kis közösség. Összetétele igen heterogén mert,különböző tantárgyat oktató tanárokból és
vegyes osztályokból szerveződő diákokból áll.
Első lépés az volt, hogy megszerveztük a szelektívgyűjtést. Az iskolavezetőség
támogatásával hulladék állványokat készítettünk, amelyeket kis táblákkal láttunk el. A táblák
tájékoztatták a használójukat, hogy csak műanyag, papír és fém hulladékot szabad tenni. Az
összegyűlt hulladékot a tanulók a hulladékszigetre viszik. Hetente egyszer, vagy kétszer kell
üríteni őket. A kiürítésnek egy rendszere van, amely évente változik a tanítás rendjéhez
igazodva.
Továbbá próbáltunk zöld arcot kölcsönözni iskolánknak. Környezeti,természeti képekkel
dekorálni a folyosót. Megtartottuk a Föld Napját. Környezetvédelmi versenyeken vettünk
részt. Kirándulást szerveztünk a rákospalotai hulladékgyűjtőbe.
A „Harsány Zöld Kör” 2009 szeptemberében javaslatot nyújtott be az iskola
vezetésének. Terveinkkel egyetértettek, de a gyakorlati megvalósításhoz azonban nem tudnak
teljes körű anyagi feltételeket biztosítani.
Az intézményünk az ökoiskola címet a 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig
a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 BETSZK pályázat keretén belül
4 iskola
együttműködésével nyerte el 2011-ben

