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katavcntc N dunltDtuli knzipislolnk l.g
nagyobbmiliszcti trlilkoza,jr tdld:iul
mdr hiiromszorlolt a legefednenyesebb
kiizapiskolaa Lovassy.Nyilvin cz issegit.
K i k i e l e n t k e z n eikd e , 6 sk i n c kv a n
es6lyea beker0l6sre?
Alapvetiicnvcs2prdh rncgycick
jclentkez.ck hozznnk,de egyrc gyakrabbrh talilkozunk a szonszadosmcgyikbol
vrgy ak,1.ntg mcsszcbbrcljdldianul6kkrl. Most itfen bajai di:ikxnk is vaD,de
aza.t nem e, ajellemz6. ,{ tirlclcDtkezds
Az orszag egyik legnevesebbis\"rgyon bilszkcvxgyokarra.hogya Lomskol;jak6nt nyilvin nem szikiilkitdnek sy !nindenidletoplistln a lcgjobbrkk0zdtt ncm olyan borzrlm.san magas,kijriil
jelenlkez6kben.On szerint mia legvon- s7cret.l. E2 n)ntosvisszqelzisneki.ink:r
beliil hnronszor aDnyi dink akNr bejutni
idc, mi.t ahlny hely van. Azt hisTcn, r
kolldgiir! 1sn.gyon soknrunkrtfektet.ek
26bba Lovassyban:az, hogy.z iskola6v., oktatlsb., is a di:ikirink is sze.ctndnck diLikokszlilci iisztrib!Dvannak a kiilet€l
f,6l6vreott van a legiobbak k6zdtt, vagy
miDvcnrkkcl, egyfrjt!,,eldszrlrest" vi
lanulDi, fcjl6dDi. S Dcnr csup.in tanul
,obban sziimit a viilaszt;skor,hogy Midl
gcznck,hozzl* mhr cs!k j6 hnrlnlDyi
lkkor
lesz
is
itl
nlnyi
iircn:
hosszrbb
tivon
Fer€n. egykofi kdztiilsasigi eln6k
ocdncuycl jdnDck.Ez lzt jelcnti, hogy
erednr6nycscgy iDiezme!], ha komdex
€rettsdgizett?
nclclJst vigcz, Dr(\cszcti,spo.t, szociilis ncm sok Digycsiik vaD,de szd sincs .f
]\h!{yomilnyok is sokrt szimi
16l, hogy csak kitrin,j tanLl(lk jiinninck
komDcicDciikaiis tud lejleszteni.A kesTt
trnak, dc irgy LritoN,lcglnkibb rz €.cd
rnti
idc. ADrit mig liik)k. hogy zdnibcD oly.n )
a.jelentkezesckct.
hclyi
Helikon
thner)i
Jrlalokon
DriDrcssigbctulyrisoljr

gyefekckjelentkezDekhozz.ink,akik el6g
notiviiltan jdnnek az llt:rl.1nosiskolrb6l.
Nem mclleslegDdlunka nemckarinya is
kiegyens'i\,ozott:dppenuuyia fi6, nrirt
Ezkiil6niisenkitriittektnt6fetv6telit felt6telez.Mily€nsz016kketv6tasztj;k
kia telvett dirikokat?
L6nyegdbencsak azt a sz.(r6t
hasznrljuk.amit a t.jNcny negengcdjbe
sz,mitjuk a tanul.lk dltalinos iskolai,va
l.mint a kdzpontimatematikai6smagyar
fclveteleiercdn6nyet. Anhak, akj neh
nycivhgozatososztilyba jelentkezett,itr
r6gctis6ra prcced[ra.Sz6bclicsaka nyclvi osztdlyoknilvan.A nenct nenzetis6gi
osztetyla jelentkezdkndlnyilvih azt is
'ncgvizsgiljuk, rendelkezncke .r megte
le16ryelvi kompetencirkkalahhoz,hogy
kat nyelventanuljanak. Az enelt szintii
angolosztLllyunknllis eh:irls a megfeleld
hozott nyelvtudiis.l sike.es tctvdtetihez
az kell, hogya diik konoiyan vcgyeaz jLtalrnos iskolai elvdrisokat,foglalkoz?on
az alaptnfgyakkdl.Fontosaz is, hogy sokrt olvassanal<
a gyc.ekek.Nagyonextra
elvr.nsaink nincsenek,egy j6 kipessdg{,
tanulni akardgye.ekbetudkerulni.
l"lia Lovassytegf6bber€nye?
DzcgytObbmint 300 dvesiskola,
es prdb'llunkis 6piteni ahagyomenyokm,
ugyanakkorrcm akaruDkebbenncgdre
gedni. Folyamatosanalkalmazkodunka
tdrsaddlmi,sziil,ii 6s a diiikelvirisokboz.
Fiatal akar maradniaz iskola ez fbntos.
Tahn m6gabbankiiliinbdziihk nr:isokidl,
hogy a lehetd lcgtovnbbvdllaljuk a ielc
l6ssigctazokcrta gye.ekekdfr,akiket ni

,,tal dn mdg abban kiiliinb 6ziink
mdsokt6l hogyalehetd
legtovdbbvdllaguk ofelelfiss6get
azokdrt a gyerekekdrl akiket mi
felvesziink"
ielveszilnk.Nagyonritka, hogyazt mond
juk esy gyefeknck,hogy Dcm drdemesa
Lovassybajrr a. Nem pusztin befogad,
ni akarjuk a gycrekcker,hanem meg js
akarjuk dkct rartani. EhhezeLdgtote.iDs
l6gftdrsziiksiges
egyiskoliban.sokkompromrsszumraes egyiiitntkctd6sre epnld
kapcsolatvan nilunk a t.nnrok, a sriit6k

i

didkok.Nyelvekbdlels6kint az angotdsa
n i r n c rj d l ' r l . z o b an. . . o d i k k e r r m i g e z " t ,
mellett a francia6s aspanyol_Ac6lunkaz,
hogynyelvb6l6sszaktirgyakb6lis megf€lel6kdpzdsben
r6szesiiljenek
a gyerekek,6s
mindemeliettmdgdrezz6kisj6l hagukat.
L z u . . i b o id r d e k ; b p np e l J d u t. : i a o d J t j J k
.z itnszcrveziid6siikct,
dsazokara prcgra,
nokat, amelyeket6ktatiltak ki. Evek 6ta
Az eredm6nyeskitzapiskotaipiisndtlddik p6ldiul az ejs,akairdplabdads
lyiihoz milyenkdpz6seketkindlnak?
a t.nevzdrdpikb ik - ezeketmind a dirkok
A 600 f6s iskolebanijt ivtbtya
taldltik ki. Alapvet6enatt6l isj6l 6rziknranos kepzdsekcinyijtunk_ Ezek njnden
gukat,hogybaritsigos l6gknrvan az iskoesetbcn nyelvi el6k6szitd osrtrllyal in
l6nkban,bar nyilvin szabunkhatrrokat.
dulnak, ezutrn lehet emelt szintfi m.te
Mi az, amit az titdves k6pz6sv6matikai,informatikai,nimet nemzctisegi g6n biztosan elvdrhatnakaz iskotCt6ta
osztnlyok kdznl lillasztani. Egy iovjbbi
sz0l6k 6s a di6kok, 6s mi6rt viittatjiik .
osztilyt tesznekki egyiittesenaz cmelt 9aranciiitis?
szintii angolesaz ^rlny JenosTebetsdg
Arra, hogy nagas szinifi nyelvi
gondozoProgran kdpzdsdbcD
reszt vevd kepzctts6ggel
menjenekki t6liink a gye
.ekek,szakmailagj61 k6pzetteklegyenek.
Ugy htom, redlis, hogy egy gyereknek kdt
nyeiwizsgnja legyen a kijzdpiskota vdgd.e, cbbdl sokszora2 egyik feisii-,a ndsik
kdzdpfoki.Pemzeiddignyitviin nemjut el
mindcgyikiik,ehheza diekoknakis horz'i
kell tenniiik a maguk6t.Aztveszem€szre,
hogynemcsaka nyelvi,hanemaz infonnatik. 6snatenrtika tagozatos
osztijiyokban
is elefhetdakdt nyelwizsga.Arnihegnagyooibntos dsezt6nasajit,kdzethiltban
v€EzettIiam niatt is lllithaton , hogyehhcz nemkeil a szijldnckkiildn tryclv6flikat
hzetnie.Azt hiszem,atr6l sikeresnnlunk
a nyelvoktaiis,nert nern osztdlx hanem
evtblyan szernrtszervezziik.Az 6rasznm
sem kevesDcrszc:az els6 nyelvetpild:iul
az cldkdszit6bcD
hetih6t, utinr dt{ireban
tanutjnk.Az is fontos,hogy d nyetvt.hiraink hozz.ivaDnaksTokvaa nagasejvdr:i,
sokhoz.Az iskolira jellemzd16bbszinfisdg
ds az cDclt szintt kdlzisek nrixtti magas
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elvdresnis tirgyakra is 6rvdnyes,
asmegjclenik r kolligik iginycssdgdben
is. Van
egy hagyonrnyos tch6szettudorydnyos
bedllitoitsigris aziskolinak,ezaztjeLenti,
hogya di.ikok katharmadaa hitemltikiilal is tom6szettudominyos tirgyakkal
.rkarvalamitkezdeoi.
Ez leszikiti a sz6bajtihet6 fels6oktat6siint6zmenyeket.ililyen es6lyekkel kerlllnekki innena dl6kok?
,^ felv6telieredn6nyeinkette,
kintve szcdnteb jcikkal. Tavaly 126 vdg,
ziniink volt, kdzillnk 64-etrirctrsdgiztek
kitfin(ire.Akikiovlbb szeretndnek
tanulni
egy k6t kiv6tclt6lcltekinh,eeztakarjdk
a diikjaink -, azok najdnem szizszaza
likos iid.t€kbcn bekerijlnek a hagyo
menyos felsdsoktalilsi iDt€zn6nyekbe.
Nekn.kfontos az is, hogyolyancgyctcn
rc jussdnak be, ahonnrn diplomlskent
csdllyelldlhehrck kj a munkaer6piacm.,^
legnagyobb
szlmban iddn is r BudaDesti
M(szaki Egyetem.evcttik fel a dinkjainkat,sokanpedig! CoNiDuson!s a SennehvcisEgyetementantrlnaktovibb. Biztosanorientrlja a gycrckejnkvilasz&isit,
hogy egyiittmikddisi negillapod:isunk
un a ScnnelweisEgyctemmel,a PaDron
qjyetcm Mirnrtki, illetve Mtuzaki Infor
hJtikai Karlval, ds tobbszijrtinogat:ist
nt'ertiinkaBME P.o Prog.essioa.laphvn
nylt6lis.
Mllyena kapcsolatukasziil6kket?
Sokatsegiteneknckiink a sziildk,
elsiisorban
azzal,hogy e.6sitik az iskoh
iltal k.izvctitctt 6.takrendet. Mlsriszt
dppen201l-benvolt3oo avesaz jskola,iL
korderiilt ki, hogy tcv6legesen
is mcnnyj
mindenben
szimithatunk d vill6kre. Ugy
latom,a legtobbsziil6 nebcslk sz6ban,
hrncb lkir iizikailag is segiti az iskolit.
Rcndsze.escDidnaksziiliii
irtekezlctckre,
lbgadd6rdkra,
iginylik a krpcsolattarilst.
Mibenmis egy lovalsyscli6k?
Nagyhangsrilytfektetilnk arra,
hogya didkok meg6fts6k,a tanulisnlk6s
tud'isnakirtikc v!n. Misraszi elszintan
p briljuk.jket rz eifogadds,a bcfoljldns,
a toleranciaelv€i mentdnn.!clni, 6s LiAy
gondolom,logy
ez niikddik is.Azt litom,
hogya didkjaink cgyniissalis j(j viszonybanvannak,es iik is 6ri6kDckiekintil rz
iskoh,lt!l kdzveritetttobbcihi kdpz6st.
[z tiikrnzijdik abban,Iogy az iskohban
kihagylatszimlik6rusunk,szinjnts26kiir
is nliviszcti i'nkdpz/ik0. is van. \dlunk
ni.digtelcvannakr d6lutini sportfoghl
kozisokis, els6sorbancsapatslortokbrn
vagyunk
ercdninycsck. Sze.intem a 10
u$ysdiikszefct iskolibr jinri. r
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andra ! szimitdgdpelaitt,tanirok dsosztdlytirsak! kdpeny6
mdsik oldalin, dolgozatds 1eleltct6s dthetenrc, konzultici6
nrnsf6lkdt hetentc igy n6z ki
a taniv az oNznAc1s6digitnlis
kdzipiskouj'iban. A miskol
ci Fiildes Ferenc cinnizium
2003 baDinditotta el !z els6digitllis dv
tolyanrot,cls6sorb!nhitdnyos helyzetii
didkoknak,akik lakhelyiik vagyDis okok
'niatt nemtudnak bej:irni a hagyominyos

g6pe,kilencknkjnbdzdkist6rsdgioktatisi
kdzpootb6l6rhcti el a gimnizium webes
ieliiletit. VeresP:il,a gimndziumigazgat6
ja szerintaz e-lcarninghatdkonyabb,mint
a hagyomnnyos
levelez6tagozatoskdpzis,
,,az anyagokatkoDnyebbentudjnk el6rni
dsrendszeie,nil]dirkok"-Az eredm6Dyek
j6k atanuliik 80 sznzal6kairettsdgit sze,

,,Baraz e learnirg f6kdni a fclsiioktatdsban terjed, mi. a kdzipiskolikban k
egyre gyakEbban hasznelnak digjtrlis
eszkiizoket" mondta Nagy Gdborzsolt,
A tavalyi tarevbcn nlr n6gyszdzan a BudapestiMriszakiis Gazdasigtudomi
tanultak e learningesm6dszerckkelotinyi Egyetemelcktronikus oktatest segi
hon a ket f6l6vct a ginn:izium Othetcs td hunkahirsa. A miskolci c-kdzipiskola
modulokr. boDtotta,az.jtadik hit vigin
begalapii:isaui6n hat dwel, 2o09-benin
niDd.n ranul6nak lizsgir kell tennic, dirottnk el a,,Digjtilis Kdzdpiskota,,
prog
mnsi-ilk6t hetentepcdig konz!lt'ici6.a js
r.hot j rmelyhczcddigl8 fdvrlrosiisviddki
kelljirniuk.,\kinek nincsorthonsznmit6- gimnnziun,sz!kkdzipiskolacsatlakozott.)

