A HELYI OKTATÁsIRÁNYÍTÁs ÉS AZ ISKOLASZERKEZET

- Nem csökkenti-e a 6 osztdlyos gimndzium bevezetése hosszu tdvon a gimndziumiférohef:yek
sztÍmdt?
- Erről már mi is beszélgettünk., Itt sok éven át két gimnáziumi osztályvoltévfolyamonként.
Ha a 6,osztályosba eg}'CidoitkorosZtálybólcsak 14 gyerekiratkozikhe,akkor,azőkorosztályuk
nagyobb létszámmal fogmegjelel1niahagyomártyos 4 éves gimnáziumbaniAhagyományosba
36 gyerek jelentkezett, miközben ahatosztályosba 14. Ezt csak úgy lehet megoldani, hanem
egy hanem két négyosztályosévfölyamot indít majd a gimmíziutri.

- Ez helyklrdés éspénzkérdés.
- Erről is beszéltünk, meg lehet oldani. Mégpedig ha a gimnáziumban nem, esetleg a szomszédos
általános iskolában, amelyik elég nagy iskola, otttudriának helyet adni.
.
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- A szülok'ifényétflln:érték~~ze~ese::fIrell'h~:osztdly~sgjrrmdziúrnra?
- Igen, ezt'a gimnázium készítette. A: gimnázium igazgatóhelyettese minden általános iskolában
járt, összehívták a szülőket, készítettek egy felmérést, de ezt teljesen aziskola" nem a hivatal,
és nem az önkormányzat.

- Mennjiretartja jónakia6~1Jagy8Ösztdly()sgiinndziumiformdt?
- Én elfögadom ésegyeté~te~azzhl,h~~le~en'6Qsztályos gimmíziulll. VannakolYangyerekek,
akikne~ a szülei ambicion~ják,~ogy"ralánlÍ mást,~alami' többletet nyújtson az iskola.
Egyéb~ént valóbannyújt'n~mi, tÖbbletet{például azt; hogy latin nyelvet tanulnak. Én
egyetértek azzal, hogy bővíteni, kell a ,kínálatot. A: hagyományos, 8 osztályos rendszerben
vanhakolyangyerekek'akikennélt?bbre.~épesek. Az általános 'iskola nem tudja igazan
kezelni, amikor az osztályba~ottüla" 10 gyerekes ci~ány családn~ka h~trányoshelyzetú
gyereke.~és a nagyon ambiciózus,te.~etsé~es ~e~e~.F~ntoshogy legyen, il!enkín~at is.

- A gimndzium ,milyen a,n!agi'tdmog~tdstkért~llettJ.e *:apotta '6osztdlyos programmegvaltfsítdsáh'oz?
- Miután atantennekme~ép~ltek,apluszigények bérek~en, státusban neIlrjelentettek olyClll
nagy anyagi terhet, an,t~t~~lntelje~fthettün~.,Mincle~is~ola ~t szeretné, hogy já h,elyzetbe
kerüljön a költségvetéskészítésekor.D,~~yilvánvaló, hogy mipdenigénr nem lehet kidégíteni.
Itt többletfinanszíro~ástigényel a6, bsztályosésaz általános iskolai tagozato~, il1étveazqkaz
iskolák, ahol a cigány gyerekek vannak,~lep~átrányosabbak. Atagbzat~knál· plusz tanári
állás kell, a hatosztály?snál, ~éldául,molnetI1eg}' nyel~et· tanuln<ik,·. hanelll· kettőt, ott ugye
latin tanárt is fizetni kell.; úgy van, hogy a költségvetés készítésekor ~zek~t ~., igényéketaz
iskol~jdzik? kimutatják~ leírják. Al1hqZ,ll~gypéldállla 6osztályost, Xagy a~ago~~tot beindítsa
egy iskola, az önkormányzat?ak kell a kifizetést enged~lre~Ilie. A képviselőtestület, a ~izottság
javaslatára olyan döntést h?zott,. hogyminclen .új kezdeményezést je1e?tsen be az iskola,
kérjen engedélyt, mert nyilvárl többletkiadása'lesz., Ha az engedélytfllegkapta,utána jogos
az iskolának az igénye, hogy az önkormányzat fedezze.ezeket a plusz költSégeket.

Ez

(AzinterjútGyörgyi Z{)ltdnkészítetú 1994 ószén)
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IGAZGATÓ, KISVÁROSIGIMNAZIUM

,A szomszédokkal versenyben dllunka gyerekekért"
- Kérem mutass.a. be az iskoldti
J

- A városi gimnázium 1969 ótamúködőközépiskolájaa tdepülésrtek és a város vonzáskörzetének, amin kb. 20 települést értek. Egyharmada a gyerekeknekhdybeli, kétharmada
pedig különböző kistelepülésekről jár be,de m~gtávolabbi, nagyobbvárosból is van diákunk.
Az iskola helyzetét alapvetően az határözza meg, hogy egy nagy tradíciójú város közvetlen
szomszéqságában van,. mol olyan hagyományos iskolák vannak,mova a szülők, nagyszülők
is jártak. A miénk bizonyos értelemben mindig isa hátrányoshelyzetú gyerekek középiskolája
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volt. Elsősorban fizikai dolgozók gyerekei jártak ide. Akik iskolázottabbak voltak és itt laknak
a környéken, azok zömükben még a nagyvárosban érettségiztek. fgy a gyerekeiket az egykori
közép iskoláj ukba. igyekeztek íratni. Nagyon kemény küzdelmetvívott ez az iskola azelis,h1ehségért,.hogy fogadják el mint új intézményt. Nem is volt gond addig, amíg a demográfiai
mutató egészen elfogadható volt, gyerek bőven volt, 30 fölötti osztálylétszámokkallenetett
d o l g o z n i . . : ,... ;
Ez az intézmény mindig gimnázium volt. Kivéve egyt4éves időszakot, amikor6-v-qnói
szakközépiskolaként is működtünk. Nagyon jó iskolatípus volt"J:1agyonszerettük,d~J~Mrt
az ideje és így azt megszüntették.

- Akkor pdrhuzamosan .volt a kétféle iskola?
- Igen, párhuzamosan, ké.t gimnázi~mi osztály volt és egyóvónőképzősosztály. AváJ.:osban
korábban más,közép!skola nem működött. Tehát 69-:től ez az egy középiskolája van a várOSl;1ak,
és van még 4általários iskola.

- Jelenleg mi a specialitdsa az iskolának?
- 1995 szeptemberétől gyökeres. változás kezdődött az iskol~életében.A6 ,osztályos~ag()~at
beindítása után a fennmaradó egyik hagyofi1ányososztálYlJnkb:l.általállo~ igifi1,l1~Ú1.1!l1i
tagozatot szerveztünk,afilásikbapedig.egy úgynevez~ttjfjúsági tag()zatot. Az ifjúsági.t:f;l.gp;zat
egyh,ibrid. A gimnázium két alapvető funkciójábólindultuIlk ki: :p;egyik,hogy felső()l<t~tasi
továbbtanulásr,aelókészítsen. a másik pedig, hogy am u.n,kábí;lállástvalami1yen módon~egítse.
Na most a tanulók egy része, alkalmas arra, hogy reménytk:eltsen a szülőbenj~eg azjsk()l~ban
is arta, hogy majdan esetlegJőiskolás vagyegyetemista;lesz.ViszontYf;l.n egy jelentős ~~tege a
8. osztályt vég:zetteimek, akik még nem tudják, rnilyeh.szakmátválasztanán<lk. TatllllJl1ál}yi
eredményük seIn olyan jó, ~ogylehetóvé te~lll~~ hogytqy~pbt3:~ul~rflfelkés,zít~ginll1p:i~nü
osztályba kerüljenek.. Ezért az iskolánk felvállalta, hogy a gyengébb tanu,lpkat is fqg~clja,
középiskolába járatja, és eljuttatja az érettségiig. Azú:gyJ:1ev;~zett ifjús:ígi tagoza,tososztálypan
mi nelIl. vállalhatj uka+t,. hogyfels90kttltási. iIltézIllénye,kr~.l<:~szítsüJ:lkfe!, "agy képez~qJ:1kki
gyerekeket, mert azál.tal<Í,I1os iskolai tanulmányi eredInényük)s;gyenge~
volt él kritériu,m
nálunk, hogykettese lehetőlegcsa}{.egy vagy kettő legyen az általános isk,olai bizonyítv~íllx~an.
Szá~ukr3: találwk .ki .• ezt a dolgozók.gimnáziulIla .és a .J:lappali gi1l.1pázimpi; tagozat#:geptti
átmel1etet. Ezqígycsiriáljuk, hogy alacsonyabb ó~a,s,z,áll1~al1,t~Il,~I~~i heti2l órájuky~n. A
kötelez6 éretts~gi tárgyakat,aIE.(lgyart,a.qlatelIl~ti~~t.,a tört.ér.<:ll11et é,segy; icl~gell11Y~.1yet
teljes ór~számBan,téhát a.norIIlál gimnáziumi óras~ámbal1 tanttfj:ík, a többinél tudttln~ egy
kicsit qökkenteni a tanterven.N<tgyjából a dolgozók gimnáziumának t<U1tervét tanllIJ#<-. A
gyere~ekneklcisebbf;l. terhelé~ük, így az alapvető tár,gyakra t9bb idój~t. Ezek a gyerekek az
általános iskolábariis azértvoltak rossz tanulók,~ert családi körülményeikvagy magatartásbeli
problémáik miatt gyöngébben tanultak. Hogy segítsük őket, tanulásmódszertant is tanítunk
nekik. Sokkal nagyobb odaadáSsal figyelünk rájuk, és elsősorban tényleg azt szeretnénk,
hogy megállják a helyüket a középiskolában. Normál érettségit tesznek le, ami olyan
szakmunkásképző ben, ami az érettségire épül, megfelel.; :{1aúgy gondolják, ötödikévfolyamunkon itt, az iskolában a számítástechnikai szakmák valamelyikét is választhatják.

Az

- Azelótt'milyen osztdlyók vóltak?
- Általános gimnáziumi osztályunk volt, évfolyamonként 3, semmilyenjelleg:zetességükhem
volt. Tanítványaink többsége gyakorlati jellegű fakultációt választott, hiszen a többség nem
tanult egyetemen, f6iskolári tovább.

-Agimndzium hol helyezkedik ela kozépiskolák rangsordban?
- Eléggé hátul, a 154. helyen. Továbbtanúlóink a gimnáziumi osztályból zömében pedagógusnak mennek. Ez minden bizonnyal abból' is adódik, hogy a közelben van tanítóképző.
Zömében lánytanulóink voltak, a fiúk aránya általában 10 százalék körül mozgott. Ebben a
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tanévben nagyon megemelkedett. Még mindig, nem sok,' de a hatositályos tagozaton a
gyerekekfele fiú.

- Kordbbanmiértvolt kevesebb a fiú?
- A jótahUlőf!úk az általános. iskoláb6lelmentekazelitgimmíziumokba, a többit a szülóka
szakkqzépiskolák félé irányítgatták; N~gyon sok siakk{)zépiskola van körülöttünk. Az utóbbi
idős~~at1 élZjellemz?,~ogymilldeniskola keresi a' maga helyét; A közvetlen szomszédo kkal
versel)yb~~ állunk a~erekekért;És a környékbeli is~olákegyüttmtiködése a képzési formákat
tekintve sem a legrózsásabb~Ezt is csak annak tudom be, hogyversenyfolyika gyerekekért.

- Egyuttrn~ködflek-evtllameljik iskoldval?
- A 6 <rszt2YQS programot a, mosonmagyaróváriKossuthLajós Gimnáziumtól vettük át.
TermésZei~esen ami gy~rekdnk nem 1l10sonmagyaróváriak, ennek megfelelően nekünk egy
kicsitátkellettdolgozni a tantervet;

- Milye1'lszempontból?
- Elsősorban, hogy mi mit tudunk csinál,ni agyerekekkel: Mihezvannakmegafeltételeink. A
saját feltételeinkbőLindulunk ki; és olyan iskolátkínálunk il sziilőknek, amit meg is tudunk
csinálni. A ~ásik pedig, hogy az aziskolakétt~ítási nrelV11' Ilyenszukbeiskolázási körzetben
két tanítási nyelvút nem.tudok csinálni. ,Ezért ~talári0s.tagozat lett belőle, és mi annyiban
nyújtunk többet, hogyazidegen~yelvi képzésre egy pici~elnag}'0bbhangsúlytteszünk,és a
feltételdni~.ekmegfelelően az informatika' ésa szá ítástechnika lesz az, amiben kicsit
1ll
erősebbeK vagyunk, mint ahogy abban a tantervben van, amit átyettünk.
- Ki aziskolafenntartója?
- 1969"tőI84-ig ;amegyd tadács volt, ezutánm~gkaPtaa város, es 96-tól ismét a megyei
önkormányzat a fenntartó. Ez most egy új helyzet.

- Ebbe voltbeleszóldsa az iskoldnak?
- Most igen.iMegkérdeztéka'véleményünket.

- És mZtsztJlnak hozzd?

- Hát nagy()n"'ke~énydöhtés v()lt, hogyátkeri,ilj{)~-e\a'meID'éhez','vagy sem',Anyagi okok
miatt kellett a megyéhez kerülnie. Ebben benne van az i~,ho9Ya város úgy járult hOzzá,
hogy átadja a megyének az intézményt, de mint tulajdonos szeretné felújítani a~épületet.
Működtetni i~ megfelújítani is n~m tudja. Jele~legazaz~lképzelés, hogy a megye műkö~teti,
és a fel újítás a lulCljdonQsé, t~hát a városé lesz. Hogy hároIll év tnúlva a következő választáso k
után az~tt,kormányzat hogy fog dönteni, aztll1égne'Illtu~()IIl'

- Milyen kapcsolata van a vdrosiönkormt!n,zatt~l,!zis1eo,ldnak?
- Valószínű, hogy ebben én elfogult vagyok. Ennek több okaislehet. Képviselő vagyok; sőt,
elnöke az Oktatási Bizottságnak is. A mi iskolánk és a város viszonya példaértékű lehetne, de
ez ebből a különleges helyzetből adódik. Mindent megkapunk, imia várostói kitelik. Az
átadás ellenére jövőre is ad 8 milliót a gimnáziumnak, ez a jellemző. Egy kis városnak fontos,
ha van középiskolája, attól a presztízse is jóval nagyobb leSz.

- Önnek, f1Zint önkormdnyztiti képviseUnekmid·· vílernényeaz iskoladtadásdről?
- Azt hiszem,hógy észérvek döntöttek emellett. Már a8ű;.as é'l(!k vége felé is fÖlmerült~h,ogy
menjünk a megyéhez .. Énakkor m~g 1).Clgyonellene voltam,hogy~inem megyül1k, m~rt itt
vagyun~,otthon, ebbena ,kis városban. Voltak t~p<lSftalataÍln ar~ról, amikor a megyéhez
tartoztunk. Akkor a megye szélén laktunk, és oda eléggé nehezen értek eL Ez jó volt, nem
bántottak, de pénzt se sokat adtak. Most velünk közösen dolgoztá ki· éI képviselőtestület,
hogy milyen feltételekkel kerülünk át.

- Ezt eUnl?snek· tartjd?
- Most igen. Akésőbbiekben el tudom képzelni, hogy visSzakeriil az iskola a városhoz;
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- A várossal nem poltakkonfliktusllik?
- Nem voltak. Mindig tudomásul vettük, hogy a takaró meddig ér. Követelőzni lehet,de.,a
nincset nem lehet elosztani. Én úgy éreztem, hogya város lakossága, a tanácsi r~n<f,~~~,~e,~:n .
is, éscri eIőz6önkormányzat idejénis ~rezteiann,* aj~leI1tőségét, hogy van egykRz.épi~~9Mja,
Amidehetett, amit a város anyagile4e~§s~geiIl1egeIJ.gedtek,~tllli~dig megkaptllk.~~~W
lagsohél nelll sz6ltakbele az iskolaéletéb~.N~Il1,mOlldom, hogy az újprograIl1 ki<!;1,~!~a
nem.yol tkell1ény ,mun~,de háta progcél!Pl.!nkatelk91dték szakértőknek.Aszak~~~,q~;~t
mondták a városnak, hogynYHgodt<lnfölycíll~h<l~j~cNem' aképvi~el6k 4öntött~kehh~gy
itt most 6 osztályos gimnázium lesz vagy nem lesz. Mikidplg02;tuk, be,adtuk, -és ~át-n.ít~~;q~
alátámasztottuk,~ogy, ez lllenny~~e.. kerül a yárps~ak, (Igy néz ki,. ho~ ,ez ,b~l~f~I'~:afélfos
költségvetésébe .. Ugy is csináltuk? hogy, ne.?agyonszaladjon el éll q. A szakértő~y~lernép.yére
támaszkodva úgy döntöttek, hogy mehet a program. Mi jQyismIlyban vagyunk ,,;elük$IUtg~~g
nagyon erős a pedagógus-lobbi a képviselő testületben, ketten vagyunk pedagógus-képvis~~ők

- Minda kettell itt taníta,nak? ·.· ..
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- N elll.qsak én, .a másik képyiselő,~gy:íl~~,á1l8s}~~?I~. igazgatpjél.
- A rendszerváltt4..jelentett-evalpmilyen válfq~tÍfr4~jsk,p!a élet,ében? . .' .
'.........,. ;
- Nem,.nem. Ez egyértelp1Ú.Ha (l.8Q;-9J j~s,i~§~ot;n~em, lényegi változásokat nem, nagy~n
éreztül1k.Különpen;semyolt jell~Il1Z9qrn9ndjiuk ~;~5d;>sévtől, .hogy .nagyon 'i be1e,s~pltak
volnaabpa, hogy' mirnegyaz. i,skpI~h<l1J..Azisk()!~~valah()gy mindigúgyk~eltél~ itt,:hqgyaz
egy önáll6 intézmény, a mi gyere~e.inketllevelik• .<5kéttenekppzzá,bízzuk ráJ\l~"""'" ,i
Engem 94-ben neveztek ki, akkor lettem igazgató. Az előző garll~níra nyugáJlom~llyha
meI1t. Én . 72-tőlitt tanítok.a gilPl).~i~Wb:m.. Amikpr engem rp.eghízt~k, fölforgattMk,'aZ
egész iskolát. Most azon igyekszünk~'hógycíllj~mlll~g ~}alpál1 úgy, allogy mi dképze,lii.i~.

- Terveznek-e még valamilyen fejlesztést? .

. : . ' .'.

. '.

.

. .

- Ez egy átmeneti időszak. A NemzetiAlaptante,rv,~ev;e:z;~~ésemiI1denbizonnyalezt az ~g~sz
képzési rendszert érinteni fogja. Én és a kollégáim is úgy érezzük, hogy elébe lllentii!1~ l?iZ()~yos
dolg~~bana NAT által meghatá,r()zott.válto.~qknak., A 6-0S1.t~y?st~?zatCl!:egyik, ajele,l1legi
ifjúsági és a n()rmál. gillll1áziullii ~agózatW1l{ p~4igpl,lajdonk~ppen nem lnás, ,min~ akétlépesős
érett~~givizsgárava16 felk,~zítés. ., ..•...•..•... •..... '~
.
'

- AziJjystigit~goza.frltlkrvan-e pa,la11Ji,h~iYO)pti1Jya? .'

'.' .•. ". . . ' .

. . . '...

- Nincs~.Nllgyoninagykü~d,elITIe,!~ke,1!ettyíyn2@· a~oHég~ ésa ~ülső.erő~eli~;Ne,.m
gyógypedagógiai gimnáziumO!akartam csinálni? h.<l1J.~rp. a gyengébb tanulmátIyi e,reqményú
gyerekeket valamilyen szintt1 ére~tségihez elj't.~tatnL Ne tn az ut~~ra tenni őket, és ,nem~l<i.~erini
őket an l1ak, hogyrossz sz~átv:í1a~sra:i~W: Ink~bb kitoljuka pályaválásztást, sokkaljobb
helyell vannak az iskolában, mint~ utcát;t.,

- Létezettkordbban iti 4qlgozÓk gimrukiu11Ja?
- Nem. Soha nem .volt.

- A jelentkezők számának alakulásárófszeretném .megkérdezni.
- Sajnos érezzük ademográfiaihllllámvöJgyhatását.. A ,megyében .ebben at. évben. 1000
nyolc:ldik,o~sal kevesebb vaJ}, mintahá!1yközép,i*olaiJérőhely van. Ez.óhatatl~nultniI1den
iskolátér;int.?~ évvel eze;lőtt 30-~sMtszárn.oklqU le;he~~tt Ílld1;l.lni minde,n oS7,tálybtlI1, !post
ez a 1~tsz~7?;,nél fil~gállt .. 'fe:hát.c::z,mo~r gond .. {\q. ()sztcílyosra eznem.iga:z. Arran<lgy
igényxan, Meghirdettük, 63gyere.kjdeJJ,*ezett~és 30-at szándékoztunk fölyeml,i~ d,e végül
is 33:-nál ~ötöt!ünkki. . '
'
I

- És a mdsik klt' osztályban?
- 48 gyerekünk van a másik két osztályban. Ott gyakorlatilag nincs szekkci~, vagy csak kis
mértékben. van .. Ö~szesen 2 gyer~ket nem vettem fel az. ifjúsági t<lgoza:tba, meit anIfyira
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gyenge volt az általános iskolai teljesítményük. Az ifjúsági tag~)Zatbaazokatvettük föl, akiknek
két 2~esükvolt, az még belefért. Csináltunk egypontrendszert.Az általános· iskolából hozott
jegyekbóLegy.50 pontosrnaximumjött ki. Aki· a.35pol1tot elérte yagy;ap.náltöbbet, az
kerültaza,ltalános tagozatba.Aki·alatta teljesített, 35.. és27között, azok J<.erültek,az ifjúsági
tagozatba;·Amagyar irodalom, magyélf Il.yelv, történelem, matema,tika.és:egyislegen nyelv
számított~Viszont van olyan 37 pontos. gyerek, aki öIl.maga.kérteas?-WóvelegyUtt,hogy az
ifjúságitagozatba kerüljön; Bízombehne,hogy,az ifjúsági ta~o?-;ltaz;idénbebizopyítja, hogy
ez ne/m:gyógypedagógiai· giIllnázium.;Sokkalkeményebbpedagógiaimunk~t.igényelimint
az általánostagozat. Elkellhitetni a gyerekekkel, hogy ók nem másodrendű tanuló.iennek
az iskolának. Többetkellvelükfdglalkqzni.
.'
.c;
Egyrészt ()lyan osztályfónökük van ,aki csodálatospeda,gógus. és pszicholQgusj~, lélekbúvár
is egyben.iHa. az állandóan; rendetlenkedő,. dohányzó. Ifi; éves szembetalálkozIk egy ilyen
csupa. szív,.jÓ ·lélekkel,akkorteljeseIl.megvan döbbeIl.ve. Először megpróbálja. kijátszani,
röhög rajta, hogy mit. magyaráz ez nekem, mikor énúgyisdizs~bejárok,~elemnemtöródnek,
én szomba.tönéjjel megyek haza.· És. akkor ez akolleganó tnegprób41jaóket iávenni, hogy
jók legyellek~rendesen v~sl;llkedjeneki . mertazaz.emberiiéJték,.l1ogytisztességes,rendes
emberékvagyunk..·Haezszépszóval·nemmegy,idónkéntki~siikeményebhenkellrádöb
benteni óke.tarra, h()gymiisaz ét'dekük. .' N e~ .• azzal, hogy.kitűzdeljjik'elégtelennelóket,
i

mert ez csakakedvüket veszi és azt mondják, hogyén még .enese yagyokalkalI1las, akkor
fogom magam és odébbállokEz nem módszer. T()bbetkellyelükfoglalkozni·.Elsó osztályban
direkt azt tűztük ki célul, hogy ezeket agyerekeket elsósorban pedagógiailagfogjuk meg, és
akkor még van 3évünkarra,hogy afejükbeis ti:)ltsünk:vahtmit.!;Legalábhannyit, hogy
sikeres "érettségi vizsgát i tegyenek Mert van· . ugyetanulásmódgertan iqrájuk.A: tanulás
b onyol ylt·folyamat.N emcsak ;szeretn,ikcillene' t<!pJlll1i, hanem;CiZtiskelleJ:l.e. tlldni, hogy
hogyanlehetnekönnyebbeJ1 megtanulni bizonyos tantárgyakat. Ahhoz,.hogy tanulni tudjanak,ismetni kelleneöntnagukat.Ebbensegítjük.óket. Ebbe még az is beletartozik,hogy
olvasni' tanítjuk őket; Kap . a.gyerektörténelemból riőskorr61.egyA.,Qldalasleckét •. Meg
kellene tanulnia. De. mire o ezen végigrágjamagát,.elmegy a ked'vej.azélettól,nemtudja
elolvasnisélTI. Az alternatív közgazdaságigimnáziumtól viszdntvettünkegyolyan'programöt,
ami segíti az olvasástanítást ..'Mi Jlem vagyunk. alsós. tanftónénik,legfelj ebb a korábbi
tapasztalatainkra építhetünk.
Most arra próbálj uk rávennÍ.óket, hOg}'i.szabadidejükben. ptóbálJákbehozni a.kUltutális
hátrányaikat, amit általánosiskolábanelmulasztöttak. Idén egykóHégát'félállásban,szaba4idó_
szervezőként is alkalniazunkFilmklubotcsinálunk nekik,. mertezelmeka gyerekeknek a
mozi az 'amerikai akciófilm. Mostmár ott tartunk, hogy 25:""30gyereknéztea filtnet a múlt
héten délután. Ök magukis meglepődtek azon, hogy kibírtákéshogy milyen jó volt. Mert
moziba .el nem mennének megnézni. azokat. a filmeket, amikkel mimegpróbáljuk.óket
normális mozinézóvé nevelni. Színházbajárunkvelük. Meglepó, hogykiöltöznek a színházba..
Ez mindigisjellemzó volt nálunk aziskolápan;Pest közelséges~ámukra.nagyelóny.volt; A
mi gyerekeink színházba általában csak iskolávaljutottakeLMpst rengetegszínházlátogatást
szerveztünk. Nagyon nehéz, mert drága a színház és. azjskolán~ ninc:spénzearra, hogy
megvegyenegy buszra való. gyereknek .jegyét. Amíg <l·.~ülók. tudnak áldozni . erre,.addig
megcsinálj uk. Így legalább ezek a gyerekek is.eljutnakszírih:ízba, a családtól ez nem nagyon
várható •. Ha .megnéznél1~az osztályokban, különösen az ifjús~gitagozaton, relldkívül ;nagy
számban vannak gyermeküketegyedülneveló szülók,a leghátránypsahbhelyzetűgyerekek
ebben a társaságban vannak. Abból indllltunkki" h()gy valószínűlegelTIiatt is rosszabb a
tanulmányi eredményük. Most, mikpr ~zó volt róla, h()gyátk~fülünk a. megyéhez,pozití:van
fogadták, hogy mi nem kifejezettenelitképzó k<izépiskola akaf tll1klel:mi.

INTERJÚ

- A 6osztdlyosba felvlteliztetika gyerekeket? '.

.

,y. ,' ..

- Csak ott .van felvételLOtt is főként·· azt vizsgáltuk •meg, hogy a megnövekedettterrrelést
mertnyirefogjákbírni, milyen logikai készségekkel rendelkeznek, hogyan állnaka tanuláshQz!
Nem azt vizsgáltuk, hogy tudják~e mindazt, amit az általános iskola hatodik osztályig megt@ít;
Amikor végleg~seneldöntöttük93~ban,hogymi is csinálunk valami újat, .ésennek az'~jn~k
az egyike a 6. osztályos tagozat lesz, .addigra ·már.az országban egyre több 'és ·többl~tta.6
osztályos iskola. Mindenüttaz;t hallotta1l1,~opy~jc)dolog.A Szülőkis azt mondj ák,bfp61
indultánl ki, hogy azigazigimnáziumiminőséget csakjó tanuló gyerekekkellehetprodulWni;
Saját tapasztalatomból is tudom, hogy.a gyerekekazált~ános iskolában hogytanulnak.:~lső
osztálytól negyedikig, ötödikig remekül.ível fölagyerekésáltalábanjótanuló.A8.osztály
végére/pedig nawotesik a tanulnlányimunkáju~ színvonala. Mikor kezd esni?'Álta14l?;m a
6. osZtály után,' a serdülőkorral kezdődi~;' Megpróbáljuk ·kikerülni.Ezt csakúgy.lehe:~"ha
egy csomó· olyan 'gyereket, . aki tanulásramotivált,.egyhélyre. teszünk Mert az' általános
iskola:7~8i '. osztályában .·együtt.van>az~gyerek,·aki ~aximuh1kalaposinasnak meh.et·!el,
azzal,.akibőllehet, hógymajdegyszer,akadémikuslesz.N em hiszek a diff~renciál t foglalkozásokb
Ha azonos .vagyhasonló·k~pességútársaságvan, akkor j obban lehet haladni. És ez
a szüI1k'véleményé~ef'is találkozik. Amikor kimentem az általános iskolákba szül?iértekez-

an.·

letekreésottelőadtamazelképzelésünket,;egyr~többen,érdeklődtek.Egyretöbbenmondták~
hogy ez nekelIl tetszene, az ,éngyer~keII1'most. még jól tanuk de 6.-~s kor31ga testvére ·is

milyen jó tanulÓ volt, utána. 8 ..;ban,meg. alig' tudtuk begyömöszölniiparitanulónaka
szakmunkásképző be:
Az·.országban mindenütt jó. iskolák lettek a· 6~meg8 9szralyos tagozatosok, .ezindított,el
bennünket.Bennü~kmegvoltasz*ndék"hogy~gykibsitemeljükaziskola színvonalávEsa
szü16kben megvoltilz igény arra, hogy a gyerekük olyan iskolába kerüljön, ahol nagyoqb.az
esélye annak, hogy tovább tarttllh~t; Úgy is hirdettük meg, hogy elsősorban olyan gyerekek
jöjjenek, akik majdan értelmiségieksze!etn~nek lenni, .azoknak ajánljuk a ·6osztályost.
Bejártunk kb;i20 általános iskolát. Mindenhol először az igazgatóval. és a tanárokkal fogadtattuk el az elképzelést; Volt, áhol elfogadták;örültd~neki, és volt, ahol nem nagyon. Akkor
dőzetes felmérést végeztünk, 'hogyvan-eiszüksegarra, . ámit mi . akarunk? Kiküldtük, a
jdentkezési lapot,a tájékoztatót,aszüI6ktőljöttabiztatás, hogynosza, gyerünk, lehet csinálni.
Arra is kíváncsi voltam, hogy mit szólnak a szülők ahhoz, hogyfelvétdivizsga lesz. Igényelték.
Tudniillik máa,siiílOnekvalószínUlegaz ajóiskola~ antC~lyik megnézi, hogy kitveszJöl.
Hogy lehet ezt· megnézni? Vagye1fogadÖmazálthlános iskolai tanulmányi eredményt; vagy
hogy még nagyobb nyomatékot adjak neki, csinálok egy fdvételi vizsgát. Na, ez már egy
komoly hely. Az az iskola. nem komoly, ahova mindenkit fölvesznek. Igy viszont kétszeres
volt a túljelentkezés. Jött a felvételi. Szombati napra>tettük, direkt azért, hogy az általános
iskolákat ne zavarja. A szülőkkel együtt jöttek be a gyerekek, csoportokra osztottuk őket, és
elkezdték írni a felvételi, dolgozataikat matematikából, magyarból, Illeg abból a bizonyos
tanulás~motiváltságotvizsgáló tesztből. Amíga.gyerekek ezt írták, addig a szülőknek elmond~
tuk, mit akarunk csinálni. Egyértelmúen elfogadták.
- Az dltaldnos' iskoldk mitszőltdkafelvltelihez?
- Vegyesvolt,'a hozzáállás; "Nemvagyunkannyira okosak, hogy .mi,ezt, egyedül elvállhlháttuk
volna.. Kollegáink· összeallították a feladat0lcrt. Én~erestemáltalános' iskolai kollégákat,
akikkel,:rríegbeszéltük és akik ait mOIldtákrá, hogy ez jó. Tudok olyan iskolákról,;<iliöl
sokkal"magasabb rtrércétallítottak.Azt hiszem, hogy'a miénk azt mérte; amire kíváhcsiak
vol turik:alkalrri3s lesz'::e" a. gyerek a középiskolai tanulásra.
'

- Tantestiileten· betiitmivolt~ velemlnya felvltelivi~g~rtJl?
- Földobta a tantestületet, kiilönösen javításkor. Aszóbelin is élmény volt részt venni.

A HELYI OKTATÁs IRÁNYÍTÁs ÉS AZ ISKOLASZERKEZET

- A fenntartó önkormdnyzatnak tett-e valami megjegyzést a felvételi vizsgdval kapcsolatban ?
- A felvételi 'viisgával 'kapcsolatban :nem: A felveendő tanulőkszámával kapcsolatban viszont
igen. Kompromisszumosmegoldásvolt,hogy a helybeli négy általános.iskolábóLmen,nyi 6.ost lehe~ikivenniúgy, hogy CiZÍskola attól még műkö;dqképes maraqj()n~~naztllÍ~zem, hogy
itt sok~mpoiltot kellett fiW'eleIIihe venni.Yanolyanáltalfuös iskola,ab.on,n:;lntijbbgyereket
el lehetett volna hozrü. Jgenátn,··csak. ezcannak :azo~ztálynCJ,kaJét~t yeszélyeztette volna.
Valószínűleg az lett volna az eredmény, hogy azév:fQIYat116rikéntik~t6. qsztálybólmár csak
egy 7. osztály lett volna, és ez nem lett volna erkölcsösakqllégák!q1szerp-bel1' c1ylertlellet,
hogye~}y:alakinekClZ,állásáb,!.i&ckerült volna .. Mimegegyeitün,k. .~siIlál tunk egy s~árn~tást~
Tudtuly~qgy hánygyer~l<: sziilet~tt? és,előreláth4tólag hányi.~k,gl~s l~sz. (Jév mlílY<i. 20q4~ig
kidolg()2:tJ..l:l<: a tervet,,~s,m(!g is . egyeztül1k. abba, hogy 1.4"771.5 ·113;todikost ~i leh(;!t emelni. a
dorogi általános iskolákból. Atöbbieket pedig be lehet hozni vidékről. Most, hogy~tkerüIünk
a megyéhez, érdekes lesz a hel~t.Mert.az ideiévben"c95:-benaz(:)nk9pná~yzatf~lválialta
ennekc.~t111:mszírozás4t. 9&:-t~IJ5ezd\,~yiszqI1t éna 6 oszdlyys.t?!Wll~iurn els9~~té,V(ol~~ára
csak az,~tcLtános isk()l,~i 110~Il1<ltív4ic f9.g()1J;lrn egkapn,i. J\.~~w;e~r~<ift:ilegaz.t m()ngta,hogy
a vár()s,. ~w#tottél a. () ?:S?it~ty()~t,c ~()r. fi~sse . is. ki .~.c k~ct.IlgfrIl~tíYél~Ö2:?~tI~ülöl1bséget.. Qe
miért. mi}l~ssük.a kest~ö15i;y~~ apinscs~vi gyerek .ut~.~l)orM<ltív~:-k~lönR~~ge.t? Végül
sikerült megegyezni,.a.m~~ebeleJ1~ugod()tt, hogy rrüveIJe'~rleg 15 helybél.i gy~r~kvan a 6
osztályosan és 20 vidé~i,ay~~oscsak a 13 gyerek utáncfizeti ki anormatíva-különl>séget.
- Hogyan /,:tékeltékcafel~étdi~et? . .
- Amikor ez készen :y()!t~al<k0röss~e.raktukazceredméIlyekalapj~n.<l gy:er~keke.t,és akkor Jött
a vita, hogy kit hívju%J)ecsz?b~I~re.tIúzzugk-ev~~o,t~gyhatár~? yégülúro:dö~~öttünk,
hogyl1AIl1•.llútunkhat~t,hfll1em.#<i~.ea(ha ajelentke~és.ilapját, rni~aenl<it behí~rkszób~lire
is. I~MR:ky?li:.\la~;~.? 9~~~~yosbéJ.Il olY;tll gy~rek,al#~ írásb~lijeN~pián kieshe.t~ttvolna.
A sz6beHn.vi,szont ()lya.nb~nr~g}ásttett ránk, hogy láttun~ ~enne fant~iát és később igazolta
is, hogyaIIlikorírt, kif?gottegy rossz napot.
.
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- A szóbeli vizsga hogyan zajlott?
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- Három tagú bizottságokat csináltunk,' lehetőleg úgy, hogylegy-e~ ben~.e~agy<l!0s, matematikus és nyelvtanár. A gyerek bejött,adolgozata ottvoltnáluIl~,'ésprób~t~k rávezetni,
hogy az egyes feladatoknál milyen hibát követett el. Akkor elketdtünkvelük beszélgetni,' az
időjárástólk~zdve, . ho~h()w-anv:olt fölöltözve, . rnindenről: •.A.szÓbeli viz.sgán konkrét
tananyag-kérdés nem volt. A legnagyobb meglepetés a gyerekek számára az volt; 'mikor a
nyelvszakos kolléga egyszer csak elkezdett azon a nyelvenkérdezősködni tőlük, amittanultak.
Volt olyan gyerek, aki kapásból, folyékonyan beszélt. Ma ísaza.legjöbbl1érnetes gyerekünk.
Olyan is vqH,howagyáekkéreIeidf tőlül1k,aziskoláióléideklddött.A kerdésébólissok
mindent meg lehetett.tlldni.
A szóbelit 'mindenki maga pontozta, a bizottság minden. tagja. Benyomásokat kellett
pontozni, a szóbeli kifejezőkészségét; kommlulÍkatí" készségétnéitiik a gyeieknek. l ;.;tő115
pontig kellett a kollegáknak a gyerekről kiaIakulfvélernényüket számokban kifejezni. Ezt
összegeztük, osztottuk a tagok létszámával·és· mikor minden bizottsagkészen vólt, akkor
leültünk valamennyien. Akkor jött a harc agyerekekért; 'Akkor már tudtuk az Írásbeli
eredményeket, tudtuk azt is,. hogy milyen pontokat' hoztak az áltaIánosiskolából. Vita a
maternatjkusokkaIvolt.. Gyengébbnek találtákgyerekeket matematikából, mintarniről
álmodoztak. Ugyanakkor 'ahllrnánszakosoknak nagyoll jóvélernényük volt a;gyerekekről.
Akkoijötta huzavona~ hogy melyiket vegyük fel. Akinek n,agyonmegtetszett,Yágy.nagyon
szimpatikus volt a gyerek, ai kiállt me.llette.Komolyküzdelem volt, mire összeálltaz a 35,
akit fölvettünk.Hogymennyire jó ez a módszer, azt most rnég nem tudorn megítélni, mi egy
év alatt csakezt próbálhattukki.
C
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- Mekkora volt az Ön szerepe a felvételik értékelésében?
- Ugyanannyi, mint az összes többi kollégámé; ,Nem én döntöttem,a döntés közös ~ok

- A szóbeli és frdsbeli' eredmények között melyik nyo"!ott többet a latba?
- Változó vok Én' egyedül nem is vállaltam volna föla döntést, hiszen nem én fogom6ket
tanítaili.A felvéteinélaZ ún. keretszám meghatározó volt. Volt .olyan helybeli gyerek, aki
magasabb 'pol1totértetrnintegy kis faluból való gyermek; 'es nem jUtott be, mert Íttugye
adva vólt egy szani, aniennyitfellehetett venni;
,

- Mit siiJltak il viilikidltaldnos iskoldk?
- Volt olyariáltal<Ín0s iskol~,ahol nem fogadták ldkesenazö~letet.S6tolya~ok is vólt~, akik
nem adtákki. a szóró anyagunkat az iskolában .• De volt, cili0lmesszeInen6en a gyerek é~dekét
néztéki~áttak. a gyerekben fantáziát, ésajánlottákaszülőnek, ,hogy jöjjön, érdeklÓ'djön,
örültek neki;
,

- A filvétélire.~onlltkozóa~· volt-e szülői panaS.i;'~a?lfelle~bezés?
- Nem;, ~lfogadták>az eredményeket a szülők, .mé~reKlFál~ s~m volt. Amíg agyerekek
szóbeliztek,~ddig aszül6k meglléil1;tté~ f~l~dadag9~·N~InÍn~ndtak selllmi oIYíJ$mit,
hogynlÍ olyat. k~~deztün~ ~ gyere~iiktél, ami ~eh,éz.lett~~I?~::Elfogaaták.és azt mondták,
hogy' el: nelcik sókkal.s~impatikusabb. volt,rninth.a~~.atárgyi . tudást mértük volna; Nem
volt ri~<Ui~tó a fel~ételi, nem izgultak, ?emitördeltéka~ezü~eta,gyerekek.

f

- Az önkormdnyzat beleszólt-e abba hogy mi legyen a felvételikövetfl7flény?
J

- Nem,. nem. Semmit, me9se kérd~zték,hogy.IL1i~61 fO~Uhk fel~ételizte1:ni,vagy hogyan.
Mint ahogy abbasemszól~ak bele~~ogy hOgy~,:wiké~t'Il1ittanítunk
- Hogyarzszelektdlt ~z. ajel~ételia t1rs~dtf~'!li#ely~~t! .s:zttrf).~sf~rint?
- Egy szemb,etűnódolog yolt~ a 4 osztályossal?sszen,asoplí~a~ta~ilabbcsalád.i kÖl"nrez~tből
kerülte~,ki ~zel} ,?-.?yerekek Összesen ha jÓle~l~kS~eri1~i~ol1ka csal.~dbeli gyerme~'van a
százaJékot is eléri. A
33-ból. Míg ez a normál gimnáziumi osztályokriaI időIlként a.40
szülők iskolai végzettségét tekintve már nagyon vegyesek. Van a szakmunkástöl a műszaki'
doktorig min~enféle köztük.
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- A 4. osztd'!offJ,kka.l összehasonlftva? . .
- SokkaL több az ;ért.elmiségi gyerek ebben az oszt:ílyb~n.

- Anyagi ~elyzet szemp0l'ltjdból?
- Az anyagi helyzetük is j()bb, stabilabb környezetb6r~erülnek ~i és ez összefügg az anyagi
helyzettel.

- Képesség~k és 11l"gatar:tdss~empontjdból?

'. '

- JobbakJ sokkaljobbak. Összehasonlíthatéltlanul"lllégazzalegx-üttis, hogy ezek 12-E~ éves
kis kamasz gyerekek, izegnek-mozognak, de sokkal jobbak. Haa2;tn;lOnd9mnekik, hogy na,
most dolgozunk, akkor dolgoznak, majd kiesnek apélpból.Már látszik, hogy ez lesz a jó
osztály, ,a 4.o~tályosgimnáziulllit~ozat·er6sközepesésazjfjúsági él. gyengébb. Az iskola
nimbuszát a 6 osztályosnakkell megadnia.f:pben;bízom.

- Tervezik-e, hogytiiI:Jb ilyen 6 osztdlyost il'ldftal'la*?
- Nem. Csakévfolyamonkéntegyet.

- Kiket szerettekvolnakiszúrniafilvételivizsgd*kal( .

..

.

. .

- Elsősorban azokat a 'gyerekeket,· akikr6lkiderül,hogy .szám ukra nehézséget fog. okozni a
középiskola.··Sel11milyenmáscélunknem volt. Aztszeretnénk;ha olyanfel?-dat eléállítanánk
a gyerekeket,amkmeg tudnak oldanLA korábbi években azt tapasztaltuk, hogy bekerül t a
gimnázitimbaegy csomó gyengébb képességú,gyengébben tanu16 gyerek,. és .akármilyen jó
szándékkal;kínlódva csinálta, 2-esnéljobberedniényt nem nagyon ért eL Ei pedig elvette a
kedvét az élettól. Ezt küszöböljük ki, ez volt az ruapcélunk,hogy ilyerinekerüljön be:
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- ÉS alkalmas volt eza felvételi erre.
- Bevált. Ezek a gyerekek például 98-ban már a NAT szellemében :alapvi~gát is~eJwtflek A
98-99-es tanévben alapvizsgázhatnak.·Lehet, hogy lesz oIY<l:n,akilqlép é§ el,t;n~gy;(jgyvap.
a NAT-ban, hogy a tizedik ~yfolya1'llvégénkellalapv:i:z:sgát~ellI1i,~s ~or elmehet szakvizsgázni a gyerek. Lehet, hogyleszkQztjikjlyell"Qe~p:;l>Jzq1n~enne, h()gy,a ~PA1e~értkif()g
tartani, és itt fog leérettségizni. És nem is akármily~n~r~tt$~git tesz,han~.mJe:ls9bib s:zintli,t.
Ha a ~3igyerek 75 százal~kaa magasabb szintúérettségi vizsgát fogja letenni, akkor én
nagyon elégedett lesiek.
.

- És mi a helyzet az dtjdrhatósdggal?

.

- Nem hiszem, hogy ennek olyan nagy jelentÓséget.k~llene tulajdo1]-ítani. M.i fölv:41lalLuk,azt,
hogy ezek a gyerekek két é~i?bi~t?~,~O~ it~lesznek. Utána beléphetnek bármelyik középiskolába: Persze mi azt szeretnénk; ha nem mennének el. Azonkívül nem szabad az átjárhatóságbólekkora problémát csinálni azért sem, Illert ma hemjellemzóMagyarországonaz,
hogy kölfözködnek.acsal~~?~.EpYéb~énié~.isfo'ga~orri;a'4osztá1!Osgimnáziumkülönböző
évfolyaní:1i~aJ a . másno~na1 i<val~111il!:nokbólkike:rült'gyerekeket; i Ma ,áhány iskola van,
annyiféle talitervvel múködik,azegységesmagyariközépiskola' márneIl11étezik. 'Mim,len
iskolának van valamilyen sajátos arculata, saját követf:!lményrendszere. '.Ain.ikoridejön hozZám
egy szülő, hogy ő áthozná a szornsiédvárosiskolájából.agyermekét, akkor én, elmondom
neki, hogy ebből és abbóla tantárgyból kellkülö,nbözetivizsgát tenni. ·Ezt vállalják, mi meg
azt, ha a gyerek megtiszteLbenl1ünkerazzal,' hogyidejönhózzáflk,akkórimiistartoiunk
neki annyival, hogy erre fölkészítj ük'Mostis vannak olyan tanítYányaink, akikmásiskolából
jöttek. A kollégák vállalták, ho~felzárk6ztatják őket. Ilyenkor szoktunkhaIadékotadni és
a tanévvé~én vagy any<ÍrÍ sz~netbene&yosztalyozóvizsgával ezt megJehet ioldanLPéldául
az ifjúsági' tagozatés·;i 4osztályosálralál1os gimJ:1áziumitagozat, köü)ft: is ibiitosítjukaz
átjárhatóságot. Megmondtuk a gyerekekne!k,~ogy<lki~l.~4,.esátl,agQs télllulrr~.éÍnyi(!redményt
eléri az ifjúsági tagozaton, ,azt,a,következótanévtőlátvesszük:anofIrlálba,j)e n{:1ll,piszem,
hogy nagy lesz avándorlás. Tudniillikkialakulnakiazosztálykqzöss~g{:kés ennek r~tt{:ne,tesen
nagy vollzerejevan. A gyerekek közöt(azértelQbb~utóbb .ki:ilalcul. egy OlYéln Bpcso.la1, hogy
egymást viszik tovább. Nem j ellemző az: isk()laváltás' seIrl.

- Volt szó egy szakképző osztdlyrólis.
i

- Ha a gimnáziumot végzettektö~bségenem tanultovább,vagyszakrnátkell tanulnia,vagy
munkanélkülivé válik. Ezt kiküsz'öbölendó szerveztük a szakképesítést. Feltételéink a számítástechnikának adtak előnyt.fgyválasztottuka számítástechnikai szoftver-üze,meltetőszakképesí
tést. Ez ingyenes, és elsősorban az itt végzetteknek adunkdőnyt, vagyazoknak;·akikkórábban
ide jártak hozzánk. A fennmaradó helyeket a környék iskoláiból töltjükfeL Ez a képzés
egyéves,'ll 00 órás szakmai képzés~ír dőazOKJ; Ez most az első osztály, ezisüj. A gyerekek
a középiskolában valamilyen szinten egyébként is kapna:kszámítástechnikai képzést. Mi ezt
úgy szeretnénk .csinálni, hogy ebből ténylegeshasznalegye,n 'a,gyerekllek,ésha e,zt .f:!ly~gzi,
álláshoz j usson. Ezért nemcsak számítástechnikát tanítlJnk llekik, h,aherll heti 4 óráb.an id,egen
nyelvet, 2 órában magyar nyelvi stílust, helyesífásr,Jeve1ezési iS111e,ret~ket,és7.cSráPan gépírást
is. Nem csakkezelni tuqják majdasz~mítcSgépet, haneIIl adatokat is he ,tudnak vin ll i,sőt
szöveget is be· tudnak írni, mert lllegt:ll1:\llnak gépelni is.
.

- Ide hogyan.veszik fel a jelentkezőket?
- Az érettségi bizonyítváf;1y volt a jelentkezés feltétele; Nem gondoltunk arra, hogy itt felvétel i
rendszert dolgozzunk ki. Megkérdeztük tőlük, tnilyennyelyet tanultak, Janult~e sz;ál11ítástechnikát, tanultak-e gépírást.Úgy töltöttük föl a jelentkezókkel a létszáro.ot"hogy két
csoportra lehessen bontani .őket .. Af egyik csoport ~anult számítástechnikát, de nem tanult
gépelni. A másik tanult számítástechnikából valamit, és tarmit gépírni is. Azon igyekeztünk,
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hogy saját tanítványaink biztosan bekerüljenek, és a csoportok is úgy alakuljanak, hogy
elfogadható legyen a létszámuk.

- Ezt is elfogadta az 'flnkiJrmanjZiü?

~

- IgeIl~< Sikerülfmég~ idei köl,iségvetésbe belegyörriösiölni .. Egyik átalakításra sem kert ünk
pénzt. Ameglévő költségvetés keretein belül maradtunk. 92~től az önkormányzat már
buzdította ai iskolát, hogy újtiljonmeg.

(Az' interjút Kriza Borbdla}észíte:tte, /99j ószén)
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,,,Azt s~eretném,hiJgy életzen,gje. be az.iskoldt"
- Kérern,muttJfsab~aziskóltit.

. .'

< , <y.

- A belvárosiönkofrpáAy,z;at fenAta,rtis~l>:m működik.a.. gimll~illm,·telj~sJővárpsi .beiskoláiással .. Enriekigenegyszerű'pka~'V"élll"a kerül~t lako~sága ,m.~gl~l1~~ős~nöregs:zik,.,.tehát a
gyerekutánpódásinnen' miJ:J.imáJis.Két . típllsú .gimnázium működik ~gy; épületb~fl' ,a hatilletve négyosztályosta,gozat.

- Miértszamít ezaziskola,kü(iiplegesnek,mi a specialitdsa?
- EIsődlegesen a hírneve, a; 149 éves múltja, és 'az, horo:Y~~mikor azország első reáltanodáj a
volt, amely SchulekFrigyestől.Alpádgnácon átLechnerOdönigamagyar ~pítészetnagyjait
adta, de másokat is. ~ A Jelenlegi specialitásapediga négyosztályos gimnázium keretében a
német nernzetiségL nyelv megőrzése, ún>speciális, nérriettartervű, oszt:ály<?kban, illetve az
emeltszintű'angoHés,matematikapárósítású;osztá,Jy indítása; Meglehe tőst\í1jelentkezés van
mindegyik osztályba,. mertez,különleges'pluszt. ada középiskolás korosztálynak.

- Ho/helyezkedik el az iskola azorszdgds rangsorban?
- Budapesten az elsOtíZközött,országósánazelsó·ötvenközöu,.a rendkívül sánta és.rosszul
össieállított~tatiszti~ban;Az~!t' rösszak:'ezek .a statisztikák, mert az.· egyetemi .• felvételek
tükrében rangsorolják,;az iskolákat; A szlovákgim:náziumban Pl. ötenérettségiznek,az Ötből
mind az öt szlovák szakra jelentkezik;iéhát IOO%-asegyetemibeiskolázásavan;Nálunk
általában 200-an érettségiznek egy évben, ebből lIO-en kerülnek egy:etefureés főiskolára az
első .körben. Ha·a felvettek számáfnézem, •akkor a Fazekas után' a második h~lyen állunk az
országban. Tehátígy is lehetnézni egy statisztikát.Rendkívülszéle~ a tovább~anul:ísi skála,
ez aitjelenti,hogytudományegyetemekre, műszaki egyetemekre,· teológiákra, magánegyetemekre, mindenhova~ljutnaka .gyerekeink.

- Kik a· konkurénsei fJziskoltinak?
- Nincskonkurenéia,ilyesrnivelnem foglalkozunk. Mi a saját tanterveink szerint, saját
tematikánk szerint dolgozunk)tanítunk, tankönyveket írunk, és sorolhatnám tovább~ A másik
iskolanemkonkurencian~külik, .nem is szeretném, hakiélesedne egy kerületen belül két
iskola között bármiféle konkurenciaharc.

- Milyen

az iskoltlvezetés' kapi:solatáafenntarttJval?

- Ezt egy kicsit ;hásszabballtu.domcsa.k kifejténi, ugyanis ma Magyarországon a közoktatási
intézmények, amelyek önkormányzati fel1ntartasúak,négyévenként kétszeresföldrengésnek
vannak kitéve. Méghozzá nem is akármilyennek. Az egyika parlameriti választás: az intézmények sorsa. erősen függ attol, hogy milyen pártokkerülnek be apa.rlamentbe,mely pártok
lobbiinaker6sebben, melyeknek vanllagyobb hangjuk a köióktatásérdekében. A másik,
ami még megrnóbb, a helyhatósági választás. Ettől függ, hogy milyen önkormányzat áll fel,
oktatásbarát va.gy kevésbé oktatásbarát. Énv;égigéltem igazgatóként az előzónégyévet,amikor
kifelé okta.tásbatát, de befelé egy rendkívül autokrata es kimondottanokta.tásellenes önkor-

