RovatU1~k~an~zút~~I, ~éhány .,o~yan~özépfokú iskölát, mutatll~kl?~,:an~elye~ :~~ö.~
oktatás.,.jel~nlegi,~~h~~.Welyze,t~~~~ii~ .• ~i~~resnE~." vallják "mag~Ka,~",:~~r.' ~~l~nEözo
tí pusúés, ~ülőnbQzÓpr,9ft~ú is~<?J~Fól:\T~Il SZ?J, ~ •siker titkau~~j~az: sajf~ esz~?~elk
kel valameIlllyien)i~at, építe];le~~u~6p~felé .•Az építkezés te~wé1z~tesen pe~rmegy
könnyen,. sok m~nkába, töróclés1>~~~spéI1.Zbe ·kerül, kevés a segít~~g,és.oJyk9rkudar
cokkal is ,. számolnÍJkelL Az .isk()lá~,vez~tói.· és' p~dagógusai azonbéln 'nem adjákfel,
mert pon ws~? tudják,.hogyaz;~uropá~oz.vaI6csatlakozás mi~daddig1 üres szólam
marad,am'íg~gyerekek ama~ar.iskol~btnn~m sajátítanakel:dly~n készség~ketés
ismeretek~t, amelyekkel Európában;teljes'jQg~polgárként élni~dolgozni és kommunikálni lehet.
'.
.

LiskóIlona
KÁROLYJ; MII~LÓ.SIC;AZG~!é>, CSON~)ÁNOS MŰS~AKl SZAKKÖZÉPISKOLAÉS SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉzET, BUDAPEST

"Jó színvonalat képvisel a Nizzai szakma"
E: Kérem, először magáról mondj~npdr szót.
KM· Gépjármúüzemi mérnöktanár vagyok. 1974 6ta dolgozom aköi~pfokÚoktatásbán.
Előtte forg~mi tisztképzőntahít?ttama MÁV-nál,onnan mentem át egy szakközépiskolába, aholocszakmai.igazgat,óhelyetteskérit dGIgoztam; majd a Fővárosi Tanácshoz ker.ültem
mint'szakfdUgydő.Harom évvelezelótt pályáztama Csonka ]ánosMúszaki.5zakközépiskolába és most már a negyedik ta.névemet kezdtem itt mint igazgat6~
E: Az tSkolá mtlyenfJ'tultra teki~t vtSsza? .'
K M· 1985~benkerült a~átyásföldíÚj.épülethe azciskola, előtte a Murányi utcában volt. Az
iskola közel?lOéves'fIlúltra tekint vissza. A 110 évesmúltba ap?lgári általános: képző
iskola is beletartozik; anova olyan nagyságok jártak, mint Honthy Hanna. A Murányi utcai
iskola; közvetlen'elódünk egy gépipari sZ<lkköz~p': es szakmunkásképz:őintézet volt. Ott
még leginkább, a gépipari szakrrlák'domi~áltak. 'Ma már teljesen tisz~~aptófilunk, csak
közlekedéssel kapcsolatos szakrriákattanítunk az iskolánkban:, nevezetesen háro ni éves szakmunkásképzést folytatunk, karosszéria.,.lakatos, aut6fényező és aut6szerelő szakmákbán. A
Közlekedési, Hírközlési es Vízgazdálkodási Minisztérium segítségévelbevezettük a k,özépiskolai kísérleti képzést. iEz a képzés' annyiban' más, ,mint a hagyo mányós , hogy a tanu16k
nemcsak aut6szerelő, hahemaut6villamossági sZerelő képzést is kapnak, tehát két szakmát
tanulnak egyidőben. Végül is ma már elengedhetetlen, hogy egy aut6szerelőaz aut6yillamossághoz; is ,értsen .. Ez ,a szakközépiskolai képzés technikus képzéssel is kiegészül. Atantestület döntése szerint.· a hármas feletti ,átlagú.' tanulók léphetnek, be a.technikus kéi7zésbe.
Emellett· érettségizettek képzéséveljs foglalkoz~nk,aut6szerelő, autóvillamósságiszerelő
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szakmákban, valamint az autóelektroni?i műsú~r~sz képzés az országban elsőként nálunk
jelent meg,. két évv~l ezelőtt. Emellett természetesen még vannak különböző. önk~lr,s~ges
tanfolyamok felnőttek részére is. Amire még büszkék vagyunk, hogy végzett szakm.unkása:~
ink számára is szervezünk érettségi t adó képzést. Egyrészt két éves intenzív nappali képzést,
másrészt hároméves levelező képzést a szakmunkások szakközépiskolájában. A nappali képzésbe a hármas feletti szakmunkásbizonyítványú tanulók jelentkezhetnek. A gyengébben
szereplők a levelező tagozatot választhatják.
E: Milyenaziskolg/4rgyif4Sztreltsege?
. ...... ' ',.
. ... '.'
..... " . i ;
vT
KM· Nagyonjól fels~erelt'.legújabb. technológiával ellátoq}~kola.i ta11111fíhelyünkvan:. Ez,t ,az
évek során sikerillihlalaldtani,és állandóa~ tov~bbfejIes~t~ni.Atanműhely vállalkoz~il:h~
tőséget is biztosít ~z~lllunkra:Ör~utótípus. (9koda,Dilcia;Lad~, ~ Audi) zárttechrioi9gi~
ás vizsgáztatás át végez:lÜk szervizeinkben: A tanulók te~~tnemcsakösszeszerelnek megs~ét:
szerelnek, hanemvalóságos feladatokat oldanak meg,:l\:szervizsorunkia az utcárólho?zákaz
autókat, tehát ugyanQlyan)autósz~relőműhelynekszámít,;mint bármelyik niis a városban.
Fényező műhdyünk;et aSikkén-5 i.festékforgalIT1azó;c,:égg~J kpzpsenalakítottuk.
j
számítógépes fGstékkeyerő~ rendsz~rü.nk; .mtik9#ik .~zek.;wa.a legmodernebb . ,tec:hn<?lógiát
képviselik. A Sikke~sm,agyaJ;prszági .és kele~;eHr9l?~i.t.(Jvápbk~pzé,seinfkis, otthont.a~taz
iskola. Hogy a legmodernebb technológiai eszközök felsorolását folytassa:m,~endelkezünk
egy Data liener lézeres és számítógépes húzópaddal is, amelyen a karosszéria:Iakatösokdül;.
goznak. Az összetört autókat ennek a segítségével lehet újjávarázsolni, az eredeti méretre
visszaálHtani.

W, . fh9Lú

abevételükebbőp . . '. '. '. .' ........ . . ." .. ' . "'.",.".'............. '...' ;._
K M· Évente a 16 millió forint bevét~lünkből 8 és fél millió s'zármazik szerviiünkbőL'Etaz
összeg a költségveiésurikbeH isszérepel. Egyébként az iskola.éves köÍtségvetése közel iDO

E: Mennyi

millió foriI1t~.Az isk~l~.~oh(ln,etl1lesz nyereséges vállalkozás, az oktatás a legfontosabb, nem
a vállalkozás, bár a kerítést61 kezdve az ereszcsatornáig minden munkát elvállalunk, Volán
buszok számára kipufogódobokat is készítünk nagyszériába,n .. Gyárrunk kipufogódobpkat
Ikarus. autóbuszokhoz.is.·j·

az Ikarus.mellett van?
KM· Valamikor ailkatus-siahszQ rosab b együttműködésben dolgoztunk, az,isk()la terükté-

E: Eszerintn'em teljesen i veletlen, hog)' az iskola

nek egy részét is azJkarus adta át számunkra. Desajnos.ez .hatalmas közép~eürópai ,üzem
másodpercek alatt szétesett. Valamikor 13,)00 autóbuszt gyártottak évente, rnostjó:ha
összesen másfélezret készítenek. Még ma is van azértkapcs91tunk veli,ik, kiplffogódobokat
szállítunk nekik A Szakképzési Alapból támogatnak bennünket, kül(jnbÖzŐ.nyersanyago~
kat, pL lemezhulladékokatoiskapunk tőlük. r<::orábbanisésmost is gy~orolnak tat;mlóink
műhelyeikben. Az Egyedi Gyárral, .a tör::z;süzerrimd is együttműködési. m~gáll:;lpodástkö
töttünk. Vema már a tanu,19tnk zöme nem,iizemekben gyakorql,. hiszen, 450 vállalkozóval
állunk kapcsplatban és mégnagyobbYáll~.attaL Ők biztosítják .a külsŐ gyakorlóhelyeket.
Az iskolai. t<l;.nmúhelyünkb,ep 340. xallUlót· tudunk fogadni.

E· Az iskolaimindenkiszdrridrdtúd gyakorlóhelyét biztosítani?
KM: Igen, tudunk, sőt sokkal több a vállalkQz6, aki t:lIlUlót fogadna, mint a tanulókszáma.
Ebből állandó vitavan)'~mert közel sem tudunk annyitanulótadni,mint ahányan jeleIltkeznek nálunk Olyan .tegek,mint pl. a Peugeot, és a Mitsubishi..

E: És ők meg is tartjdk avégzetteket?
KM' Ez nemjelenti azt, hogy a tanulók aziskola/elvégzéselitánautomatikusanmunkahelyhez LuthatnhlcEmiatt nagyon lényeges a sokoldalú képzés, a munkára nevelés. Azért nem
alkalmazzák ezt a korosztályt szívesen,mertmégnem éfett be, de később be fog. Nagyon
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lényeges, ,hogy sikerélményt szere~zenek,ése?:tcsak egyszakmáIl keresztül tudják megszerezni'·',.e~t • .a"kap~zkodót meg .• ~el1'hagyniezelIDek a' gyerekeknek.

E: HogJan·iJdltozotf az iskola tan~lólétszdma?
K M· N1i~den évben növekedett;i\z 1995/96~ostanévben·.1618volt, ínostaz,1996/97"7es
tanévberl" 1649 tan ulónkvan,'ánnak •. ellenére,.hoprageiskolázand6. gyerekek létszáma
Budap~sten. is' fokozatosan csökken. Aközépiskolás.~orosztályJokozatosan .csökkenés~z
2000-:igllem Jog megállni: Tehát küzdenü1ikkeltagyer~~é~t.Küzdünk azért, .hogy legalább az~létszámö~szejöHön,amiteltud váll~ni·az is~ola, amim kapacitás unk van. Hát: ,ez
idáig sikerült. Propagandatevékenys~get végeztek 'a ·,tanárkollégák is. Kijárunk általános
iskolákba, megvannak azok az iskolák, amelyeketpatron<üúnk.' Vannak nyílt napjaink és
heteink;amikor meghívjuk az általánosis~olákat;hogyhéz?:ékmeg,mily~n tárgyi feltétel ekkel rendelkezünk, ismerjenek meg bennünket: Emelle~t~szórólapokat ké$Zítünkaz iskoláról,:k~lönbözóújságokbanpróbálj.uk •. reklárnoznimagurikat. A reklám·ma már elengedhetetl~~ .• ~egv~,tozott,'avilág és :~p:opaganda fontos ,(ényezove vált.
;

E: Hog)/f1n.vd(tozotf ~ziffolapresztfZfe?

K M' Már~orábban is említhettem vólri::Lai iskola tört~~~tévelkapcsolatc)san,'hogyamíg
csak szakm unkásképzé~ folyt itt, akkor is a jobbak közétartozowezaz iskola: Az országos és
a budapesti versenye~enisaz elsok közöttszerepelteka,t~n~lóink.Ez ~eredméI1yesség
már év~k óta tart: De:nemcsak a'szakm(liversenyeken, hanemraközismereti versenyekeq is
részt veszünkésszéperedményeket.érünkeL· PL történelemboL~s.azelso tíz köz(jtt végeztüpk az elmúlt tanévben.

E: Milyen. Yzelekciós ,rendszert' alkalmaz az. 'iskola?
KM: Félvételit csinálunk. ElOkészítő tanfolyamot indítunk ai,általá.nosískolásoknak. Ez nagyon népszerű. Tavaly majdnem száz jelentkezo volt. Ez egy. 10 hetes, önkölts~gyS tapfolyam,2500 forintba kerüL A foglalkozáso~oIl:lllegisll1erjük.a, t~múlól,<a~. Kettoshaszn~ is
van' ennek. a· tan folyamnak, egyrészt dókész;ítj iika,gyere,keket'1l1ásrészta tan~r()k szárp.ára
is egy.kisplusz jÖvfde1me.tje1ent~ De nem <lZ~tób\:>isz~mponta lényeges. Aki aqll1folyamon.jöl.s~efepelt,felyét~L nélkülbekerülhetazi$kolába;L/1.töl;>l;>!ekfelvétdiznek~Jgaz,ltpgy

nem sokkal ,több gyerek jelentkezikide"mint ahá,pyatJely~,S'lÜIll},··rp.,~gis felvételittartunk.
Ezt a;tailtestület is igéQ.yli.. Így.ki lehersztirniazqka(,ak,ikteljesenalkalmatlanok erre a
szakmára. Van egy. beszélgetés, és kapnak egy:-két alapfelaclatota gyerekek.

E: Egységes a folvételi minden képzési típusban?
K M· Ne~jpeiSzehogynem, de. nem nagyakülönl;>ség.,AjobbaIl taIluló gyerekek a világbanki ésjl' szakközépiskolai Osztályokha kerülnek Az álta1.áno~)s~olából éppen hogy kettessel kikerülőgyerekekpc;:dig szakmunkásképző osztáJyokba. Igaz, ;hogy nagyop. kc;:vésagyerek,deazért .mégiscsakkellvalamilyeh. szűrő, . mert az ne 111 Il1egy,.' hogy. mindenkit felveszünk,aki;idejeleritkezik, . azzal'·cS<l~.rn~gunknakteszÜnkrössZ(it, ha alkalmatlan ,a pályára.
Így márez.aJelvételin kiderüL A JelvételinIIlagáról,as~aluna.történetéről is kérde~ünk. egy
kicsit. Egy érdekességet had mondj ak el ezzel kapcsolatball' <:sonkaJános, anévadóng., és
tudni illik, hogy Csonka JánosésBánkY DOfl~r;.tal~ltákJel a karbllrátort.Agyete~el{(ol
megkérdeztiik,llogy19 talál~a. felak,arl:)Urátort.Er,r,e.Il~hányg}rerek azt a v;í1aszt (ldta, .hogy
Frankel Leó, ugyaQ.i~ az iskola elő~9 .neve.f:rankeLLéÓ volt.
.

E: Mennyire követelik meg az idegennyelvtuddsta tanu/óktó!?
K M· Az érettségizett autóelektronikát tanulóktól. A köve,tkezo tanévtol azalltószerelést is
csak érett$égiután oktathatjIlk. Itt alapvető am,:elytuc;lás.A~Ilem baj, ha nem angolul tud,
hanetpnéme,tÚl. SZakrIl~ ú~rületen úgyis a némete khez ,lehet igazodni. A szakmun~stanulóktólegyét:>ként.nem várjuk ela ny:elV~tldást,
.
'
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A nyelvtudással kapcsolatban azt is meg kell említenem, hogya rariulók ebben az iskolában a legkorszerűbb. eszközökön' tanulhatnak, de megisnterhetik a nyugat-európai üzemek
és iskolák felszereltségét és technológiáját is, men ,most már nyolcadik éve vannak diákcsere-kapcsolataink . Több intézménnyel js ~pcsolatba álhmk, ,ilyen pl. hannoveri Volkswagen.Évente 15..:...2ndiákotyiszünkki.kéth~tr~. Atanulókrés.zé(e,~zakmai, kulturális és sport
programokat szervezneka vendéglát6k.I-Jét végén német családokp~ laknak a tanulók
UgyancsakviszünkgyerekeketLah:rba~;ezsz;int~n_Német()rszágbah van, de vannak francia
kapcsolataink is. Ezenkívülköln:iés. ér~ekú:jvári jntézm~nyekkel .isyankapcsolatunk. Ezek
az utak természetesen nemcsak szakmailag;l:Ianem a nyelviképiésben is sokat segítenek
E: Hogyan alakultak ki ezek fi: kapcsolatok?
K M,Például a hannoverikapcsolatalvfüNl szakképzésért.fele1ós helyettes államtitkáráriak
köszönhető. A többi intézménnyel személyes kapcsolatok révénlsmerkedtünk meg. Pl. az
érsekújvári ismeretsegúgy szület~tt,hogysokan ellátogatn~. hozzá~k, mivel a D EGEN
oktatórendszer referenciahelye vagyunk.Szlovákiábóltöbb iskola keresett bennünket, mert
érdeklődtek a rendszer iránt .. Így kerültünk kapcsolatba~zér§ekújvári iskolával. Közös kirándulásokat szervezünk, pLvolttUlkMlacja Bokslavban,a Sk:qda gyárban. Sok jó tapasztalatotszerzünk és tan ulllnk.egymás~ól.
E: Melyik képzési tíjusBÓlvepetnekiésita didkokezeken az utakon? .
KM: Mindenhonnanalegjobb<ikat visszükki, meg azokat, akikrudják ezt vállalni. Ezeknek
az utaknakÖl1költseges Tészeis van,bár az iskola ennél kétszer-háromszor ad többet.
E: Mennyit kell fizetni a tanulóknak?
KM: A legutóbbi utazásnál, amikor Lahrban.voltaka tanulók/ 17 ezer forintot kellett befizetni. Ez kémetes'kiránduhisvok
E: Mit cHndltaka két hét it/att?
KM· Köz05 progranlOkvbltak;németesrhagyar gyerekek együtt dolgoztak. Amikor a lahriak
voltak itt, ;~Oitak éegy:össietörtautot,és ezt"keltették életre". Abernutató a húzató padon
történt, ott'~gyen~~ttükki~;~arosszé~~át~ együtt kellett dolg~zniukagyerekeknek És ezt az
autót sz~pen le,fényezve,.~jszerűá~la?otban vitték haza. Aszakmai programokon kívül közös kirándulasokarszerveztünk,megmutattúk nekik az országot. Ez közös munkát és szórakozást jdent. Amikor mÍ'vagyullkkil1ti'.akkör is hasonló aprogratn;a tanmúhelyben együtt
dolgozunk. Afranciákkal közösptQjektjeinkis vannak egy.:egytémakörben.
E: Ugyanazzal a technológidval taldlkoznakodakint is?
KM· Ezérdekes kérd~s.Amiko~aJahriakidejöttek, höztákmagukkal a saját korszerű szerszámaikat, amelyekténylegnagyon~ermelékenyek. és gyorsak voltak. Megcsodálták a mi
magyar karosszé:riásokt~tóinkszer~zam~t, a elyeke t ők maguk gyártottak le, és amelyekkel szintén ügyesen .lehet dolgozni. Persze van különbség, de amit ők hoztak, az ott sem
számítádagos szers~á1llnak.Hahnover~en a világ egyiklegkorszerűhb gyára működik. A
legkorszerűbb technológiával dolgoznak; robottechnológiátalkalmaznak. A gyerekeink sajnálják is, ha eljövünk,aztmondjak,hogy többetkellene .ott lennünk
E Mit tudnak ezekbóLa kirdnauldsokbÓI itthon hdsznosítani?
KM· Természetesen sokat. Ségítjűk'egyipást,és ez k:ölcsönös. Igyekszünk mi is adni. Hiszen
tartós együttműködés csak úgyjöhetlétre, na közel haSonlóértékék cserélnek gazdát. A mi
tanmúhelyünket még a Volkswagen tanulóiis·megcsodálják.
E: Ezekilldtogatdsok' rendszeres~k?
K M: Ige~, minden évben kétszer szerveZünk találkozókat,: egyszer mi thegyünk és egyszer
ők jönnek. Ezek a programokaltalában egy közös értékelésselzárulnak, ahol minden tanuló elmondhatja, hogy számára ez miért volthasznós, miéitvolt jó. Nekünk pedig az a fel-
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adatu~k, hogy amit agyerekek mondanak, amirejavaslatottesznek, azt megpróbáljuk megvalósítani. Mert eZ'a'csereaddigmúködik, amíg van <rá jelentkező, .és n~künkaz, a célunk,
hogylegyell ravállalkozó~Haszn(Ys,~e nemcsak nekünk,hanema németeknek is .. Szívesen
jönnek Ez, nagyonjódolog,nem'csak a'világ,hanemmi is nemzetközivé válunk.

E: A gjerekek tudndk egymtissal; kommunikdlni?
KM: Hát először kézzel-~ábbal, de mindig óriási fo~adközásokvannak, hogy több időt szentelnek a."nyelvtanulásra;éskqmoly~pban veszik.· Erzika,tanulók a nyelvtudás fontosságát,
és ez lendületet is ad nekik. Észrevehetőateljesítméhyükönis.
Terníé~zetesen atanárok is nagyon sok hasznosrapasztalatotnyernek ezeken az utakon.
Tanulunk egymástól; látjuk,. hogy ők hogyan nyúlnak a. tarrul6ikhöz 'és viszont.

E: A taitarok mds jellegú<tanulmdnyi utakra is szoktak ménni?
KM: Hp'gyne,teqTIészdeseri. A Nell1zeti Szakképzési :Ihtézetsegít:>égéveLlegutób b kétszeri is

szakrrr,ai tanulmárlyi. úton vettünk részt, Svájcb~, és ,N émetors~ágban.Ezenkívül, a világbanki' program keretén belül is voltak tanulmányi urak. Ezek kUlönböző. útak voltak, vezetői tréningek, amelyek szintén nagyon hasznosak.
'
E: MikOr "kapciolódtakbe d vili1~b~rtki kepzesbe?
K M· H;ár0l1:lésfél'éve. Fbben;a"t~évbenérettségizne~yelő~zöravilágbanki. modellbert.
Mind~n'sz~kmacsoportban (összese~" 13~ban) .', ekkor indúlt Fz.a kéRzésiforma", kivétel a
közgazdas,ági; •Miveldsők között ,vezettük he, ézértlcicsi~'kísérletijellegúez aZ'egész képzés.
Ugyan'csak3Séve'múködi~,deaz előkészítése lI?Sszaobfolyainarvolt. N~gyon sok szakmai vita volt ezzel kapcsolatban aZ'induláskor, d~még ,ma i~. ,Két, párhU1;a11l0S osztályurtk
van a közlekedésiszak11lacsopor:~an .• Ez, annyitjelént(hogy~'t~nuló. nemcsak technikai
területen belül lesz jártas és nemcsak ·agépjármú:közlekedés.teriÍletéh,. hanem a vasút; a
hajózás területén is. És mint gimnazista'értttségizikEzt~zért idézőjelbe keUtenrtem. .

E: Miben tét 'el ez a kepzésitípitsa· hiigyorhdnyostól?
K M· A mi szakmacsoportunkban a világbankos képzésttömöréh úgyJoglalnám össze" hogy
ez egy közlekedési orientációjú múszakigirhrtáZium:Agondunkezzelmindig ~zvdlt, hogy
a szülők nem tud~á~ igazán, mi ez; Azok agyerekekjöttekide; akikmáshonnankiestek.
Nagyon kevés olyan gyerekjött, és ,mégmajsn~onkeyésj elendq:ziklÍgy,.hogyőavilág
banki képzésbenszeretnerészt veoni" Nemrossz>éz;a,kép:zés,sk!Ígyéqern, hogyha·a szak:középiskolávalösszehaso11lítom,nein' nyújtja ,azt <,lz:.e!ől1yt,rrÚnt ..a s:zakközépislwJa;. am~ly
négy évalatt·érettségit és szakmát is ad. De ez már csa}<.kétévigJog tartani'll1e~t akkorlllár
a szakközépiskola sem. fog így működni. A.világbanki modellben; ugyanazokat a tárgyakat
tanulja a gyerek, mint a gimnáziumban, csak kevesebb óraszámban, mert szakmai részt. is
tartalmaz a tanterv,150/0-ban. 1340szakm~i, pr;Í,t kap a gyer,ek a n~gy év során. A szakközépiskolában2200 óra:q.n aszakrrIél els.ajátítására~Agyerekezután érenségizek, bár félek
attól, hogy,ez,ne1Illesz egyenértéklÍa gimnáZiuIIliérettségivel: Attól félek,hogyígy;háromszinníérettségik lesznek azeddigi.két.szillt helyett.{gimnáziumi ésszakkozépiskolai). yiszont;lZérettségivel együtt nem k~pszakrnaiképesítésta tanuló. 'Tehát ötödik és hatodik
évre Ip;arad a szakrnatanulás:Kap egyelőké,szíté,st; orien,.tácipt.Ezegy,Wcsit játék aszakmával. Él} úgy érzem;/túlhaI1gsúlyoz~uk ez,tazori~ntációt:,N1;La v~tásr?készítünkfe1,hqgy a
gyerek ekkor ,meg akkor·m~t v:tlaszt majd, de ttapasltaloll1, ,h.ogy agyerek~k és él sz~lők
többséget!}dja, hogy n:lÍtakar,mit sz;ereme,amik()r id~jÖ117, Sajn:ilptllrá az·időt. Vannak
kételyeim ezzel a képzési formával kapc:solatban. A világbah1<:()s, tan,llIó. sell1mivel. sem jlfthat többfélevégzettséghez, mint egy szakkö:zépiskolás.Az ~rettségi után. ő isbárhovájelt~nt
kezhet. Az az előnye a világbanko.s képzésnek,. hogy orieptác:iót Ilyújt'fSakh()gy az a tapasztalat, hogy aki erre a képz;ésiformára jött, azm<Ír tudta, hogy mit szer~tnecsi!lálrü, tehát
tudta, hogy őt pl. a szállítmányozás érdekli igazán.
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B: A képzés bevezetéséhez megvoltak a szükséges tárgyi feltételek?
KM' Igen. Aképzés indításához200ezer dollár eszközkeretrekapott ígéretet az iskola. De az
is igaz, hogy a szükséges ,szakmai tantervek és tankönyvek igen hiányosak voltak, és még ma
is vannak jegyzetgondjaink.Akönyvek,éstantervek jelentős része azért már elkészült. Az
első évben a tanterv ugyan megvolt,de tankönyvnem,ezérrolyan is előforclult, hogy szakközépiskolás könyvekből; tanítottunk.

B: Említette, hogy aszakköiépiskiJlaiképzéscsak kétévigfog így működni, ahogy ma. A világbanki képzés mennyire állja;meg'a;hejyét a jövőben?
KM· A világbanki képzés ,könnyebben illeszthető .a 10 osztályos képzésiszer:kezethez, mim a
szakközépiskolai képzés: AZt a műszaki gyakorlqtot, ámit a tamelYbe bevettiink első és második évfolyamon, most kivesszük; mert 16 éves kor alatt nem lehet dolgoztatnia gyerekeket a törvény sferil.1t.,.MiveLa világbanki képzésben keve$eQQ a szalgnai ,.órák száma, mint a
szakközépiskolában,ez~rt ezkönnyéQbeRilleszthető lesz. a) Oosztályos ~épzé$hez. I tr csak a
kötelezőóra.szám.·.az,' r;atfu.i ,p to b:le niát jelent...·nehezen. tartható az.a heti 5,5 szakmai óra,
majd kitalálunk valamit, szakköröket sto.·,

B: Említette, hogy nem volt túl nagy. az érdeklődés<avilág~anki képzés iránt.,J{ikjelentkeztek?
KM· Ajelentkezől<et·úgy'szedfükpsszf;.hqgy'a sZ?ID,szédoanyan egy..rnús:zaki iskola, a kerületben'ésa szomszédos kerületben.egy-:egygimnázium,.és.akiket oda.rlerp,,~ttek fel, átirányítottákide. Ezenkí~l. sokqn';jelentkeztek hÓzzánkszakközépbe.é§ nerrv.tlldtuk őket felvenni, felajánlottuk nekik~zt7 aleh.(~J9·séget:.Vagyha jptt a szakrrlUnkásképz{) be egy jobb
felkészültségű.gy,erek,akkor .aztrá.besz~lt:üka világbanlci.képzésre~.Válto1;ni fog a helyzet,
ha a·hagyományosszakközépis]{()laiké,pz~s.megszúnik,.hiszel.1 akkqra szülő~sa tanuló csak
a gimnázium, és. a ,yilágbanki. sza.l<:kQz~piskql(l.közö tt választhat.
.

B: Itt volt:felvlteli,vftgJcsak azáltalános'iskiJlai' átlagot vettékfigyelembe?
KM' Nem tudtunk ilyen átlagot követelni,mert.nemJehetett. Akikjdentkeztek, és láttuk,
hogy egy közepes;szint,etmegütne]{,';lZqkat felvettük.

B: Eredetileg iskétpdrhuzamos"osztályt terveztek?
K M'Igen,ése~t nawnehezeILtarta~iistudjuk.Amostani év dég. nehéz volt.

E Milyen a tanulók.:társadalmi öss~etétele, ~z ciskolán belül a különböz.ő iképzési ~típusokon?
KM· Általábanaz?kjőimek,sz<ikrnunkásképzőbe,akiknekaszülei is szakrnunkások. A szakközépiskolások szülei már inkábbvegyesebb összetételúek, a'szakmunkástólaz orvos szülő
ig mindeIl megtaIálható.Széles a skála; Nagyon sok a vállalkozó szülő is; A világbanki képzésnél úgyancsakhasonlőaihelytetl Nagy'onsok gyerekl1ek már a szülője is ebbe az iskolába
járt.

B: A vildgbanki kip~'és~ez kapcsolódtJan milyen. tanulmányutakon .vettek részt?
K M· Volt egy hollandiai tanulmányi út, ahol több iskolát is meglátogattiInk. Jó feltételek
között tanul?attakagyerekek~· de ,az iskolák rendezetlenek. A magyar:' iskolákhoz képest
telj esen mások voltak a szokások, másokvoltak a gyerekek. .Benéztünk egy terem be és kérdeztük,~ogy most itt szünet v~Ii, 'es mondtákj hogynelll; hiszeri ott van 'a tanár, de a
iskolában'. ahol a bejáratnál volt
gyerekek jöttek-mentek, beszélgettek. ,'i\:ztán voltunk
egy ruhatár,. de kahátnem volt benne, kérdeztük, hogy miért, egyre
mondták, hogy
ellopnákagyerekek.i\kábítószereng~délyezve van az iskolá~an, két mfrihuánás cigaretta
még nem jelent se~mit~ és . ~werek nem B~ntethető. Megnéztünk tehát jó néhány nagyon
jó tárgyi feltételeki{el rendelk~ző}sk?~át~éshalIgattunknagyon sok előadást.
Eredményesebbnektartom aZángliai tanulmányi utat. A konzerVatív angolok jól csinálják. Ott a gyerekeke t igazán az éleire .készítik fel: Nagyon tetszett, hogy'otta gyerekeknek
egyenruhájuk van;eziel eltűnnek a társadalmi különbsegekaz iskolán belüL
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E: Volt olyandolog,c amitottldtottés:itthonha~znosította?
KM· Igen pL ai ismertetők, amelyek az.iskolát mutatjákbe. Hazajöttemés mi is készítettünk
ilyen iskolai ismertetőt. Rá kellett jönnünk, hogy maholnap itthon is megváltoznak aviszonyok.,Megszűnikaz, hogy kényel~~~eJ?- hátradőlve várjuk a gyerekeket, hogy ide jöjjenek
tanulni. Jöttek a gyerekek, mi válogattunk és kész. Ott szembesültem vele, hogy ez nem
elég, tennünk kell azért, hogy a gyerekek ide jöjjenek, küzdeni kell a gyerekekért. És erre
szolgála.j.6propaganda. DesZÍntén külföldönl<ÍJ:t(].m először egy iskolai múzeumot is, aniit
most mi is megcsináltunk.
E: A vil4gbanki képzésben résztvevő tanulók volt~k~e· Nyén t~nulmdny'Úton?
K M: Nem~őknel1l,errecsak a tanároknakés a. vezető knek volt lehetősége, de a világbanki
tanulók is részt vehetnek az iskola diákcsere-egyezményeiben.
E: ÚgY,f,w{,om, tlvildgbanki leéjJz;és,me!letf~ziskolaazJfOS~kéjJzésben is rés2/t~eszl
K M: AZIKOSZ-s:z;~ ésaKézp1űyesKam~r~v<J.lisg~gyon jó akapcsolatunk"széÍn10s közös
rendezy~ri,~nkcv3.J?-.}\"é~ős ,~(ll1ulóinksi~m~r~avaIlalko:z;~~r~!, .agépj árművek biztolls~i
bere1l4f.~éseiről, abiztosít~i-.tudlli~alóktól.~~~t~rt:lt előadás()kat. Olyan gyákórlati ismereteketJ?-yúj~an*, ~~ly.eka t~nk.?nyvekbe~~illcsene~~~nn~,~. ...•. . ' . ....• .. .:
Emd!ett.~isk,()l(l I~OSZ-j~l1egűképzés;t.·is· cSÍllaIt._.Ez,. anp-yibal1 .·tér el.:1 ~agyományos
sza~u!lkásképzést?l, hogye:lőre:l-l()FaakÖ:zismereti képz~stazdsőkétévn:~ és ah<lrm(l~ik
évbeIlW"áf0rlatotient~t~bb lesz,a}~pzés. A cél:az~ol~,~~gaJcisip'ar~oz jobpan illeszke:clő
legyen~' ~z#mllnkás~épzés. Párévvelezel~tt egy~szterg0!liiik?l1~e~fllci!án indult az IPOSZképz~s::~or azt!li0nd,ták,hoprehhez biztosít~nak!tántenr~ket. é~t.1~könyveket. Megis
születi:ék, ezek a tanterve~ hat Y(lgyhét .szakm~ban.M;iisdk,e~~tü~ 5zta képzési ·tormát;~z
autósz~relq szakm~ban .. De~ IPOS:Z-~<llt~em. ~~lré;ltgerdőpél1z~,a program' szélesftéséhez. A dolgot az is nehezítette, hogy az első éyut~ a Múv~:l~(.y~i ~fipiszté~iun:l n~m ens~
délyez~~i1közis1l1ereti tantá,rf3fakkét é'{re~~űkít~~ét.~t s~q~galVi~ta! h()gy egy fél évvel
toldj u~ mega~~p~ési időt, vagyis az eddig hár()tpé'{helyetth~ro,nlé~ fél évigt<1ft~.on; a
képzés' . .Ettől kezd~e,mi.ki~zállttinkazI~OSZ-képzésb61, mert anagy iskola. ne lll tud féléves t~n~r?eqsztáso16tkés~ítenia. tallár?k'egyel1lőtl~Ilter~désemi<l~~' Mit; csináljlll1U a
következp;félé~b~n a taol1árral? <Ez nem •~.gy. fői~k,ola'{agy egyet~~,. ahol a~ egyik félé,;ben
van órája,.a másikball .1l1eg., esetleg cni~cs Órájao a t~.árnak. Tehá~mi kifuttattuK az)l~Ős
osztályokat,. vagyisháióm évig. csináltuk ezt a képzést; '. de nem adtuk fel teljesen, hanem
követők lettünk. Sok előnye val1 enn~k a képzési formának, pL anyelvtanulás ésa vállalkozási ismer.etek tanulása.
.
E: Mennyire' kon~ertibilis az itt tanulók végzettsége?
. .......•
KM' Eztnem tudom pontosan, de ismeretei szerint az <J.tit6~zerelő és a karosszérialakatos
1l1
szakmákbanszerzettbizonyít"ányokat Ausztriában is. elfogadják, de' ez nem. az. JPOS,Zképzés~ez 'kapcsolÓdik, han~m ez ügyben hivatalos. ~ét.oldalirneg;álla,.podás született.
E Volta* ..e .az·lPO~Z-:képzé~sel kap~s0!tJtban. külfO!di. Mnu1~dnyutakgl1? .. ....
....... .
K M· Igen, nagyon sok tanár rn,fhetett.N' érn,etqrszágba, . n1Ultipli~átor képzésben. 'lehettek
ré~~t'lőlül1k, isyoltak ~nttö~Ren,...
'
.•..••..'......
., •. '

On. szerint a ;nagyar stakkéjJzési rendszer;nilyen
szinten41Iaz.EK.orszdgokho.zkfpest( ...... .' ......•.
KM: SzánlOs)ülföldi v~l1dégérkez*JlOz~ál1kés rnindig cs~)~álkoznak, hogy milyen jÓ felté-

E: On tb'bb/nyugtzf:-európl1i ifkoldpan is jdrt:

telek ~qz~p~~t~t:lnítunk. Kétéyvel ez~lőttr.és~t"ettünk egy.Alpok-A~iria s~akmai yersenyen, . ahol nemmar(ldtttnkle <lZ ?sztrák,kollégálcn:}.ögött, ami "kis" szakmtiq.ká~ainkJ~g
alább ú&y~el~esítettek, mint az osztrák éretts~giutániszakm,unkások. Teháta szaiunai felkészítéssel 'nincs gond, mert megálljuk a líelyünket. A szakmai versenyeken, á,llandóan.ott
vagyunk, és látjuk a többi iskolát is, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó színvonalat képvisel
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a hazai szakma. A felsz.ereltséget illetően pedig azt tudnám mondani, hogy a mi műhelyünk
az átlag német vagy hollandffiűhelyekkel egy színvonalon van. Pérszeenneka fenntartásához folyamatos fejlesztésre, tehát sok pénzre van szükség.

(Az interjút FehérvdriAnikó készítette)
HARTAI SÁNDOR IGAZGATÓ ÉS BOGNÁR ANIKÓ TAGOZATVEZETŐ,
KARINTHY FRIGYES GIMNÁZIUM, BUDAPEST

"Ez a program nemzetközi tapasztalatokat közvetít"

E: Kérem~ mutassák be~ziskolát." • i'
" . '
,
,
" ",
H S: 1986 s?-ept.e~berébe.Q.\<ezdte meg ~ziskol.a a működését: A főyárosilözépiskolai építési progra,mkeret~ben készühe.I,mindjárt~első forduhSba~. E:I§tte ~gy gimpáziuma volt
enne~ :jlsz~zezerrakDsúkyt~letnA~,és ahho~ még hozzá kélletts~~1IlítallÍ az agglomerációt,
ami a környező nem is kisll1Sr~t4fa1va~atjslénti. Az első évbendégk~~ervesen indultunk,
mert éBpellszeptefI1berrelf%~észen a~/pítkezés, és ezmfgnehfzít~t,te~.8úskolázást. Nem
sokk,alaz' indulá~után, "l~8rtayaszál]? az akkori művylődésirnini~ztfr, Köpeczi Béla és
közye#el] ;mullkatársai1Il.~ghir#ették a kéttannyelvű képzés feléle!i1.tését~Lényegében újraindítáScát~ mert val;ami!ye,~llagyornány~már volt korában is. Mi,gekaIJcsolódtunk ebbe.
Az',angol nyelv tanításá.tl.i1:~"rWrn voh~, kerületben hagyománya. Mi,niegpályáztuk ezt a
lehetős§get.i\ztkellftt"állaljll.k, hogy aL; oktatással kapcsolatos összes feltételt megteremtjük, é~;a kerületválIalja,.,~oBYlakást biztosít.~ külföldi tanárokl]ak.
A minisztéri l1 m V"allalt~,:h()~ a, külföldi szerződéseket megköti, és kezdetben gondoskodik arr61, hogy~ülfQfgif tafl~r9k jöjj ene,kide.
Az iskola fenntartójaa8e~!i~ft volt, arnelyörömmel fogadta eu, a lehetőséget, lakásokból
kialakított óvodálfat,aJákítottak vissza lakássá. Több pályázó v~lt afőyárosból, aztán valahogy .a feltételek~py,alakllltak, hogy lIúnk5tválasztottak az ang?l pyelvű képz~sre.
121fővel indult~nk, ~s~(:ls9sö~el, és~ volt a terv; hogy a beis.kolázás folyamatos lesz. A
második évben le~t meghirdetve ',~ két t~nnyylvű képzés., 87, tavaszán v91tak a felvételik, és
akkor szeptemberbenipdult az angol kéttannyelvű képzés két psztállyal, és mellette megmaradt egy speciális rajz tagozato§ oszt~ly is, valamint egy emeltóraszámú angol. Tehát 4
párhuzamos osztállyai számoltunk, aminek a fele a kéttannyelvű.
Ma mintegy 650 tanulója van az iskolának, amelyből 350 diák vesz részt a kéttannyelvű
képzésben. Összesen 18, osztállyal, dolgozunk.
E: Honnan rekrutdÍódott az~j iskola tanári gdrdája?
,
,' .
H S: Kezdetben négy évfolyamosiskolaként illdultunk. Akkor a kerületben sok jól képzett
egyetemet' végzett, de.általán?~iskolában tanító kolléga volt, Illeg pálráztak a kerületen
kívülről is. Amikor apálY<Íz~tot elnyertük, akkor kezdődött egy csata Bognár Anikóért, al<i
ma a tagozat vezetője, de akkor még a Radnótiban tanított.
Az iskola indulásak?r,speci~is r'ajz t~ntervi, osztályt hirdettünk, a.z volt akkor az iskola
profilja; különben pedig a hagyományos általános' gimnáziumi képzés folyt. A nyelv felé
akkor is kacsingattunk, a nyelyeket emelt óraszámban tinítottllk, akkor tagozatos osztályoknak neveZtek ezeket. .Allg81 és nérnet volt kezdetben, később kapcsolódott hozzá a
francia és a spanyol. De ei még 1986-banvolt, akkor még az egyik~ötelező idegen nyelv az
orosz volt, és mellettevolt második idegen nyelv. Az egyik nyelvtan árt akkor a II. kerületből hoztu~?akiéppenmbst megy nyugdíjba. A német és az orosz tanár pedig ebből a
kerületból jött.

