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Műszaki Szakközépiskolában sza_knlurlkjlskl~P2:és, sza.kkoz(~pl.sk()lal

Az én szempontomból a oktatás a
nagy változást Amikor az iskolába kerültem, egy rendkívül szimpatikus
szakértő járt az iskolában, Peter Ward. Mindig szorgalmasan és lelkesen segített minket,
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lneglátogatta a nyelvi órákat is. Azon kívül mivel a tolmácsa is voltam, egy kicsit beleláttam
abba, hogy néz ki az új tanterv.
A harmadik és a negyedik évben az oktatás eltolódik a szakmai képzés irányába. Négy év
alatt csak a szakmák alapjait tanulják a gyerekek. Ez egy nyugat-európai modell volt, és
szerencsések voltunk, hogy iskolánkat erre a célra kiválasztották. Ez pont akkor indult,
amikor én ebbe az iskolába jelentkeztem. A szakn1unkásképzés Magyarországon átalakuló
ban, ill. eltűnőben van. Egyre inkább a szakközepes képzés irányába tolódik el az iskola.
Nálunk talán még a fényezők és a karosszérialakatosok maradtak a 10. osztály utáni szak
munkásképzés keretében, az összes többi szakma az érettségi utánra fog eltolpdni. Az első

négy évben az készülnek, és az ötödik-hatodik évben csak szakmai képzést kap
nak a gyerekek.

E: Milyen szakmacsoportokat oktatnak?
GY E: A közlekedési szakmacsoporton belül fényező, karosszérialakatos, autószerelő, autó

elektronikai rrlűszerészszakmunkásbizonyítványt, illetve közlekedésgépészeti technikus, vagy
szállítmányozási technikus képesítést lehet nálunk szerezni.

E: Hogyan változtak meg az osztály- illetve a tanulói létszámarányok az elmúlt években?
GYE: Most kevesebb a szakmunkás osztály. A világbanki osztályokba az első évfolyamra csak

kevesen Nem volt ismert, hogy ilyen képzés folyik nálunk. Nem is volt a
1"-'l.'~.l.lL.l"-"-',iJV.l'\,..1.1"",.l'" túl jó a bizonyítványuk. Utána viszont bővült a választék és az első osztály

nagyon sokan maradtak ott ötödik-hatodik évfolyamra.
E: Milyen tanít?
GYE: Tanítottam l'ry,",llrh·r,ry.6~"l'lrr.I;',l'",·lrrllt-

Van nálunk



p12Lcgaz(1a~;ágban ez nem egy nagy de azt
között mi meg becsülve ebben az iskolában.

.LJL-f.lL-I-'LfJl.-'( van túlóra vállalására is?
korlátozottan. a túlórának nálunk

tartania az Vannak <:''7.-" IrIT·A ... ,""' .... Ir

szakköröm. Akkor van mtlZeunl-tHoga1tó
körében. Van filmesztétika

E: Az heti hány órában csinálni?
GY E: Amikor szabadidőmvan, és ha az órarendem rrlf~E'~e.n,~r.e'j,.l" akkor délutáni városnézést

vállalok. A "-'~'L".L~L'[I'i~_Tl"U ri",I""",,,.-..,.........-.. és a szombat-
'tr"c,r-. ... ,nn ..... ",r is mindkét lehet

ebben a szakmában megélni. Ez szezonális munka. .L .... 1-, ............"' ... ''-'''-

van szabad napom. Ez a szezonom nagyon erős volt, az egész nyári szünetben
szabadnapom volt. Mindennapra jutott munka, aminek nagyon örülök.

E: Az iskolai havi átlagkeresete és az idegenvezetésből származó milyen arányban vannak egymással?
GY E: Az iskolai keresetem eltörpül az idegenvezetői keresetem mellett. Az idegenvezetői

szakmában számlás vagyok, tulajdonképpen magánember, és minden cégnek számlát adok,
akiknek dolgozom. Egy fél napos városnézési program brutto hét-tízezer forint között van.
Ebből következtethet. Télen ilyen munka nincsen, ez szezonális. De ezen kívül a Xantus
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Szakközépiskolában is tanítok, ahol idegenvezetőket képzek, egy héten egy·szer. Vizs
gáztatom is az idegenvezetőket, rajta vagyok a minisztériumi listán. Tehát elég sok mindent
""''-' ............. u..... 'u ....,,' és azt hiszem, a két szakma nagyon szerencsésen találkozik. Volt már olyan esetem,
hogy a buszban úgy fogadtak, hogy én valószínűleg tanár vagyok. Kérdeztem, hogy ki tip
pelt arra, hogy tanár vagyok? Az illető jelentkezett - ő nyerte az üveg pezsgőt. Más alkalom
mal a buszban a csevegő vendégek között éppúgy rendet csináltam, mint az osztályban.
Akkor megtapsoltak.

E: Milyen nyelveket oktatnak ebben az iskolában?
GYE: Nálunk német-angol van. Azelőtt volt olyan osztályunk, ahol franciát oktattunk. Egy

francia-magyar szakos tanárunk volt, aki sajnos meghalt. Hihetetlen gondot jelentett, hogy
egy bevezették a franciát, ugyanis a bukott tanulóknál nagyon sok gond volt.
Most óta az van, hogy fele-fele arányban van angol és német, s ha esetleg bukás van,
akkor nincs olyan probléma, hogy a tanuló három évig franciát tanult, és fel kell zárkóznia
egy németes osztályban.

E: Szakközepeseknél is fele-fele arcínyban van a két nyelv?
GYE: Az angol nagyon népszerű a diákság körében. Többen próbálnak angolt tanulni, mint

németet, mert divatos nyelv. Ha van egy osztályban 32 tanuló és 22-en akarnak angolt
nem vagyunk vaskalaposak, akkor engedjük a 22-őt. Minden iskolában vannak

............ -..;.... , ...d..... .I. .... v.l."-, ahol a folyik, és ez az osztályok felosztását. Nem lehet
tanítani. Ezért azt hogy maximum 22

teremben le tudunk ültetni . .J.. " .... ,J Lv ..I. .... .I..I..v.I."-UvJ"J., irlC'r'c'r-n,r-1"l!-n.b-ir

mert beszéltetni kell a tanulót.



választékot?
az embernek választási van, erre vártunk. A kínálat

megvan a jó oldala és megvan a l..laLLUu.UJI"

tartom. A Startnál meg azt szeretem,
zők írták és a a kezdet kezdetén talán egy tanítani,

szerző írt, mert a magyar szerző erZl, a magyar diáknak hol van a
Pl. németből itt van a kein a A

észre, hogy egy kicsit átsiklott ezen a könyv, diák-
mikor kein és nein, nagyon nehéz probléma. a IrA,n'T:r<rp!r

ben rengeteg jó van. Nem mondom, hogy a Headway nem jó, megszerettem és
megszoktam. De vannak még jó könyvek, pl. a Lopakodva angolul egy detektív-történet
keretében próbál tanítani - az sem volt rossz. De egy iskolában csak egy tankönyvből érde
mes tanítani. Hallottam, hogy ezt másutt is megcsinálták. Éppen azért, mert nagy volt a
tanári fluktuáció.

E: Milyen módszereket alkalmaznak, vannak-e újak?
GYE: Az az igazság, hogy mindig abból kell kiindulni, hogy mennyire motiváltak a tanulók.

Egyszer beszélgettem egy olyan kolléganővel, aki egy nagyon jó nevű gimnáziumban tanít,
szintén angolt és németet. Megbeszéltük, hogy nekem sokkal nehezebb feladatom van a
szakközépiskolában, mert hozzá már elsőben középfokú nyelvvizsgával jönnek a gyerekek.
Az én tanítványaim közül viszont sokan azzal a nyelvtudássallépnek ki negyedik év végén,
amit tőlem tanultak. Ennek is megvan a szépsége. Az első idegen szavakat nálam tanulták,
és ha valaki szorgalmas, akkor gyenge középfokkal hagyhatja el az iskolát. Abból kell kiin
dulnom, hogy a gyerekek itt nem annyira motiváltak, mint egy gimnáziumban. Tehát na
gyon kell arra vigyáznom, hogy megadjam azt a motivációt, amit nem kap meg otthon.
Belső ösztönzése az esetek többségében abszolút nincs. Sem a szülő, sem a gyerek nem fogta
fel, hogyha csatlakozunk az Európai Közösséghez, akkor a nyelvtudás hihetetlen fontos lesz.
A gyerekek jövője jelenleg a nyelvtanárok kezében van. Tehát motiválnom kell a gyereket,
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és vigyázni kell arra is, hogy a szigorúságommal ne utáltassam meg a nyelvet. Arra is ,kell
VIQYa'.isno~m, hogy bizonyos szintet tartsanak, mert egymást húzhatják le ezek a gyerekek. Az
a hogy indítok. Elsőben megpróbálok nekik sikerélményt biztosítani.
Pl. az első dolgozatot akkor íratom meg velük, amikor már nagyon begyakoroltuk. Ez azért

hogy az első jegye viszonylag jó legyen. Itt is akadnak kivételek, van aki egyáltalán
nem veszi kezébe a könyvet, azzal nem tudok mit kezdeni. De az esetek többségében azért

az Ezek a gyerekek azt hiszik, hogy 6-7 éves általános iskolai tanulás után
már tudnak de csak nagyon keveset tudnak. Ez a gyenge tudás fél év alatt elfogy,

azt hiszik, hogy ebből meg lehet élni.
E: a gyerekek már az általános iskolában tanultak angolt?
GYE: Sokan igen. Egy-kettő most kezdi. Pl. 22 főből kettő nem tanult előtte angolt, a többi

mind tanult. Mégis a betűzésnél, az alapöknál kellett kezdeni, ugyanis annyira különböző

C"71'nrF·!.rr,é-\1 jöttek. Most nem tanítok 9. évfolyamon, de tavaly tanítottam, és nem tudok
senkit mondani, aki jó előképzéssel jött volna. Az alapokkal sem voltak tisztában. Tehát

gondolok, hogy az egyszerű jelen idő segédigéjének a használatával sem voltak
, ..... ú'LJ ....... >..J ..... J, .... Azért mondom, hogy muszáj az alapoktól kezdeni - mese nincs. Ha egy jó társa

"-'0 '-" LJ"'" , v.J..l..l..l. ..... , akkor nagy léptekben tudnék haladni, de nem jön össze. Nem tudom meg-
valahol az anyagba.

kórusban a ('r{T/""rp!.rpllrpt"



a tudásért. ez
gat és nézzétek meg,
nélkül. ez eltart még egy pár évig,

E: Ezek szerint nem motiváltakfelsőftkú tov{üJL?ta;rJuLásntJ-;
próbálnak főiskoláramenni a szakmán belül, és az egyetemen vagy

főiskolán folytatják a nyelvtanulást. Ez mindenképpen kell, különben a diplomát sem
ják meg. Az iskolában azért tényleg előbbre lépett a nyelvoktatás. Az iskola vezetése is
molyan veszi. Megadták a lehetőséget, hogy szakkört vezethessek. Igaz, hogy többen jelent
keztek, de tizen rendszeresen ott is vannak. Ez is valami. Ez nem korrepetálás, inkább nyelv
vizsga előkészítő céllal indítottuk. Ez egy kemény harc a nyelvtudásért, nemcsak a mi isko
lánkban, hanem az ország minden szakközépiskolájában.

E: Mit lehet tenni, hogy mégjobb legyen a nyelvoktatás?
GY E' Több motiváció kellene, és ehhez a szülőket kellene megcélozni. Kicsit többet kell

foglalkozni vele a médiában, hogy nagyobb legyen az otthoni ösztönzés. Az elsőrangú gim
náziumokban tényleg van ösztönzés, ott nem is kell mondani, kisgyerekkortól olyan a ne
velésük, hogy akarnak tanulni. Azt szoktam mondani a tanulóknak: nem vagyok csodata
nár. Aki nem akar tanulni, azt nem tudom megtanítani, de aki akar, azt igen.
Én ezeket a tanulókat - bár nem nagyon szorgalmasak - nagyon szeretem. Ök tényleg ránk
vannak utalva. Sok közöttük az értelmes gyerek. Minden osztályban van egy-két nagyon
tehetséges, aztán a zöm középkategória és a végén van néhány gyengébb is. Azt hiszem,
hogy az agytekervényük nem rosszabb, mint a Radnótisoké, csak nincs meg bennük az a
szorgalom, ami kellene.

E: Milyenek a tanulmányi átlagaik?
GY E: Volt egy időszak, amikor nagyon gyenge tanulók kerültek az iskolába, de az utóbbi

években a jelentkezésnél megnézték, hogy jobb tanulókat vegyenek fel.
E: Ván felvételi?
GY E: Évekkel ezelőtt volt felvételiztetés, de már nincsen. Megnézik az eredményeket, és

feltöltik a létszámot. Egyébként több helyre is beadhatják a gyerekek a kérelmüket, szep
tember elején derül ki egész pontosan, hogy hányan vannak. Úgy vettem észre, hogy elég
magas osztálylétszámokkal indulunk, de azok közül természetesen sok lemorzsolódás is van.
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Irr.llh.nr" ..... r..t""Y'l egy osztrák Ha

lehleté:>sé:f[, mert most már ezzel utazási irodák is.
családoknállehetnek a azon kívül·"""h~1"'~~.'v

Ir" ....... rC'rd ..... r'"1 van az iskolának a VW művekkel. Azt ebben
évben van 20 A tanulók kiválasztásában fon-

......... r.oI .. ,·r"'rir.c",.......... lr is. A német családnál tölt tehát

kommunikálni a Ez már 12 éve nagyon

Mi viszonylag jó helyzetben vagyunk. 950 körül lehet az iskolánk tanulói létszáma, ami
nem kevés. Azt hogy az ískolánknak nincs rossz hírneve.

E: A többi szakközépiskolához képest ez milyen iskolának számít?
GY E: másik iskolában is tanítok, egy nagyon jó nevű idegenforgalmi szakközépben.

11 .. r·'"'ln' lr-"lT tanítok, akik már érettségiztek, vagy kívülről, az utcáról jöttek. Elég sok kollégát
.1.'..H . .1..1. ...... .1.'-' >.., akik máshol tanítanak, kereskedelmi szakközépiskolákban. Nem tapasztalok je-
lentős különbséget. Nálunk jó a légkör, és ez nagy dolog. Mi, akik régebben vagyunk a
tantestületben, elég jól érezzük magunkat. És ez hatással van a tanuló ifjúságra is.

E: Mt'vellehetne javítani az oktatást?
ha egy-két órával többet taníthatnék egy-egy osztályban. És jó lenne a szülő-

l..U.1..1.\...4..1.'U.1...L1 \...4.'-'U~"'J'" befolyásolni, kicsit komolyabban vegyék a nyelvoktatást. Eset-
különböző pályázatokkal, szakközépiskolák közötti

motiválni a gy(~rek.e1cet.
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