
l. ....d."~hL''--I.U. "-J.L...;'.LU1'::.VJ program
hát

úton lesz egy új
Tehát nem a nagy h'lrnrnrnrln-':J"t't

hanem egy új iskolát. Az már egy véletlen
rövid tanítottam csak r"'lrl ......'.'Y,.--.r

tanítás érdekelt. De amikor ezt n'F",-,-h"SI,,,rr"'lrn

lehet akkor egy kicsit érdeklődni. Gondol-
a a 7-es busszal kicsit tovább megyek, és akkor talán
heti két órában földrajzot angolul, ami érdekes lehet.

elkezdtem érdeklődni a program iránt, aztán azzá fajult ez az érdeklődés, hogy is
rábeszélrek, hogy ne földrajzot tanítsak egy osztályban, hanem vezetőként vegyem át az
egész angol oktatás irányítását. A minisztérium is, az egyetem is és a British Council is
támogatta, hogy vállalj am el. Én hezitáltam ugyan, és nem bántam meg. Nagy kihívás volt,
és nagyon új lnűfaj.

E: RógJön idejöttlőállásba) vagy óraadóként kezdett dolgozni?
B A: Ezt nem lehetett másként csinálni, csak főállásban. Egy ideig az ELTE hallgatók külsős

vezető tanárként még jártak hozzám angolt tanulni, és amellett csináltam az iskolavezetést.
Ez öt évig működött így; de aztán nem bírtam tovább, s akkor csak a két tanítási nyelvű

tagozat vezetése maradt.
E: Honnan szárrnazott a két tanítási nyelvű oktatás ötlete?
B A: Tisztesség és becsület érte nekik, de ez a nyolcvanas évek végén minisztériumi kezdemé-

volt. Kétoldalú szerződéseket kötöttek a megfelelő idegen nyelvű országok oktatási
minisztériumaival és ,kulturális intézményeivel, hogy támogassák a magyarországi két taní
tási nyelvű programokat. Tehát az olasz oktatási minisztérium támogatta az olasz két tanítá
si nyelvű iskolát vagy a British Council az angolt. A szerződések eredetileg három évre
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szóltak, aztán kisírtuk, hogy öt év legyen belőle, hogy államközi támogatással fusson végig
az első évfolyamon ez a program. Hasonló program működött már hosszú ideje, nagyon
sikeresen Bulgáriában, és tulajdonképpen azt vettük át. Tehát a minisztérium képviselői

elmentek Bulgáriába, megnézték, hogy hogyan is működik. Ott már évtizedek óta volt
ilyen kétnyelvű állami iskola, de az egy kicsit más volt, mert ott a politikai elit gyerekeit
oktatták. Ez nálunk a nyolcvanas évek végén már abszolút nem így működött, de a progra
mot szakmai szempontbóllemásoltuk.
Úgy indultunk, hogy az első nulladik évfolyamhoz csak angol tanárok kellettek. Tehát vol
tunk összesen öten angoltanárok, és a British Council-tól kaptunk a programhoz támoga
tást. Kint voltunk az első nyáron Angliában egy felkészítő tanfolyamon. Tehát csupa angol
szakos tanárral indult az iskola. Amikor a nulladikosokból elsősök lettek és elkezdték a
tantárgyakat is angolul tanulni, akkor kezdődtek a problémák. Az államközi szerződés úgy
szólt, hogy az anyaországból küldik a szaktanárokat, miután Magyarországon nem képez-

és azóta sem sok angol és matematika szakost képeznek, vagy angol és biológia szakos
tanárt. A biológus nem tudott eléggé angolul ahhoz, hogy a tantárgyát tanítsa. Még ma sem

reálszakost aki tudná angolul, vagy franciául, vagy spanyolul tanítani
A külföldi szaktanárokkal viszont az a probléma, 'hogy nagyon különböző

ország, tehát a magyar és egyéb tananyaga, tantervei, !rf-'"r.at-.a! "'" Dr' ....r.a'

módszertana stb. A rrcrL" .. .alr.aIT hl'?'"n-':T -.:rpC"7ph'Th,,"n

.1..11.\...;::'LCLl..!U.l.l.l..! a magyar tananyagot. Aztán az évek során
csak küldenek. Azóta 'Jn-':T'Jn'upl'{Tl n"upl''{Tr'1nf-t1r",v

liai matematika tanárok.
E: A oktatását már meg oldani
B A: Az évtől kezdve nagyon szorosan eg]{littmlűk~öd.ünlk

ahol elkezdték a a két tanítási
évtizedes bíró kiváló program. A TTK '--'-'-'V'-'-~~;"'-'-LL,

intenzív
most nemcsak ron •..,-..."lhÁ!

........ Ul.-JL-'-.;;:.. ........ OVJl ..... Tehát a ..." ..." ... ..; .. rrYTro!"



/Vlt~nl'11/1.'V'P rnennek az oktatás rovására
.L i...I.'l.U..I.(ÁU'(JL.1J nem mennek. Itt nagyon akik itt

és azok a másodállási mlln!{aleh(~töséf~ek

1"-'..1.\_..1...1.1...'-..1..1'-.1.... , mint az iskolai tanítás. Ez az
Istennek a diákjaink is. Hát persze, a szeretik, ha dal,
kacagás van, és egy-egy óra elmarad. De ha azt érzik, hogy nem kapnak eleget a tanártól, ők
jönnek, ők kérik, és ők várják el, hogy igenis legyen velük szemben igényes. És ez minden
tanárt motivál. Ilyen jellegű probléma nagyon ritkán fordul elő. Hajszoltak az emberek,
fáradtak az emberek, ezt látni lehet, de, hogy ez az iskolai munka rovására menne, az nehe
zen kimutatható.

E: Mennyire nehezítik meg a fizetési feltételek a pedagógusok kiválasztását?
B A: Nagyon. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy hiába a szakma "zászlós hajója" a két tanítási

nyelvű oktatás, hiába látja be mindenki, hogy közoktatási szinten, a nyelvoktatás területén
egyértelműen ez a legjobb és a legmagasabb szintű oktatás. Még ennek az iskolának is azt
kell tapasztalnia, hogy egyszerűen nem jön ide a tanár, vagy elmegy a tanár, és akkor bár
visszasírja a munka minőségét, mégis inkább tanít egy nyelviskolában, mert ott anyagilag
jobb lehetőségeket talál.

E: Sok tanár elmegy?
B A: Mivel szakmailag ez az iskola olyan kiemelkedő lehetőséget biztosít, nem olyan rossz a

helyzet, mint bárhol máshol a nyelvi munkaközösségekben, de bizony nálunk is előfordul,

hogy elmegy tanár. Márciusban pl. a matektanár ment el a negyedikes osztályától, mert
háromszor akkora fizetést kapott a MATÁV-nál. Pedagógus a felesége, és én egy szót nem
tudtam szólni. Ezt teljesen megérti az ember, olyan lehetőség adódott, hogy el kellett men-

nI.

E: Maradt-e még hagyományos osztály az iskolában?
B A: Igen, változatlanul egy-egy évfolyamon két hagyományos osztály indul, és 2 két tanítási
nyelvű osztály. Először csak a nulladik évet indítottuk el, és aztán felmenő rendszerben
töltöttük fel az iskolát.

E: Ugyanazok a tanárok tanítanak a normál osztályokban is) akik a két tanítási nye(vűekben?
B A: Általában nem, egyszerűen azért, mert kevés olyan biológus, földrajzos és matematikus

van, aki angolul tud tanítani. Tehát azoknak az óraszámát kitölti a két tanítási nyelvű tago
zat. De azért a tanáraínk egynegyede "áttanít" az iskola másik felébe is.
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E: Két külön tantestület van?
B A: Lényegében igen, de ez gyakorlati szempontból nem érezhető, nlert a matematika taná

riban ül a normálban tanító a két tanítási nyelvűben tanítóval, és nagyon jóban
vannak. Szóval nincs ilyen probléma egyáltalán, csak egyszerűen a feladat nem ugyanaz. A
........... r'r.-<7-n .. ',,.,r-lr ...... r.1 viszont egyértelműa hiszen a magyart a két tanítási nyelvűben is

E: Iartanak-e a pedagógusoknak továbbképzéseket?
B A: Eredendő igénye a tanároknak, akik itt tanítanak, hogy nyitottak, és szívesen vesz-

nek részt bármilyen továbbképzésben. Nemcsak akkor és nemcsak azért, mert kötelező,

hanem mert szívesen járnak továbbképzésekre. A Karinthy Gimnáziumnak van egy nem
zetközi érettségi programja is, tehát az utolsó két évfolyamon, a harmadikosok és negyedi
kesek fele a nemzetközi érettségi programban vesz részt, tehát a nemzetközi érettségire ké
szül fel. Ott nagyon kemény továbbképzéseken kell részt venni kétévenként a tanároknak.
Ezek a nemzetközi továbbképzések, külföldön vannak, illetve néha előfordul,hogy Magya-

V.l":ILJQ..i:::"V.l..l, mert a nemzetközi érettségi programban 96 ország vesz részt. Az európai terület
és része tartozik egy irányítás alá a programban, úgyhogy ezek a továbbképzé
sek bárhol lehetnek Gibraltártólszentpétervárig. Tehát ahol ezek a képzések

oda el kell utazni a tanároknak. Mindenféle nlás utazási is vannak
rrrT,"' ..alralrn,,~17 t-y"\prrh ..Áhr.111InI7 nyelvterületre is szervezni utazást, illetve Hollan-

tehát ahol szintén magas szinten tanítanak Q...l.l~VjlU.l,

és nem okoz a kommunikáció egy harmadik, közös
sok éve vannak.
tanterveket használnak a két tanítási oktatásban?

B A: A fő tehát az kivéve ez ugyanaz, mint más magyar
tantervet testület tanárai állították össze már sok évvel

és nagyon sok iskola ma már tőlünk.

annak érdekében szeretnénk f-y"\t!-"rlJ""rn,pn,n rr,.,qrn:r',

nemcsak r':lt""'Ivr\n'lrlTPvh,nl -j-r,niJI-•• n,!r

össze, modulokat



Szóval a minisztérium
az állami okta-

CJorr<r .... rrCJo.-"="...., nem tud

és a t-,ó nl ",{TrY' -'l C',rd A

E: Arra nem f[OJzao'ttak,
B A: nagyon sokszor rá, általában nincs rá

r,..,..."lrr...,. .... r .... ror nem tud biztosítani. Holott a minisztérium feladata
tásban részt vevő diákoknak biztosítsa a De ennek
mé~gI<~leJ,nl,mert sem
kellene, és így nagyon drága lenne.

E: Ez körülbelül hány gyereket érintene?
B A: A Két tanítási Iskoláért kb. hatvan van. Ez hatvan iskola,

a bő harmada az angol.
E: Miben kü/ijnbözik a nyelvoktatás önö'knél a hagyományos nyelvoktatástól?
B A: ...1\. nulladik évfolyamon abszolút intenzív nyelvoktatás folyik, heti 20 órában kell a gyere

keknek nyelvet tanulni. Nagyon fontos, hogy a gyerekek kommunikálni tudjanak, tehát
beszélni is. Ugyanakkor az írásbeliség is fontos, hiszen a következő évtől ezek a gyerekek az
iskolai munkájukat idegen nyelven fogják végezni. Tehát nekik nemcsak "csevegni" kell
tudni, nemcsak a hétköznapi "konyhanyelven" kell tudniuk beszélni, levelet írni barátnak,
ismerősnek, hanem bizony pl. a biológiai tankönyvet kell tudniuk megérteni, mert abból
kell megtanulniuk a biológiai tananyagot. Meg kell a példákat érteni, tantárgyi esszéket kell
írni. Úgyhogy ez egészen más jellegű nyelvtudást igényel, mint amit az általános gimnáziu
mokban várnak el a nyelvoktatástól. Ez sok szempontból jóval magasabb szintű, tehát pl. a
szókészletük összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint bármelyik más diáknak, sőt nagyon
sok esetben tanárnak, aki a bölcsészkaron elvégzi az angol vagy a német szakot. Az pl. egy
kukkot sem fog tudni a fizika nyelvéből, a biológia szakszavakból, mert miért tudna? Itt
lényegében a diákok tudása közelít az anyanyelvhez, vagy azokéhoz, akik külföldön járnak
iskolába. Másfelől az angolszász világban nagyon nagy súlyt fektetnek a jó íráskészségre.
Tehát a gyerek kicsi gyerekkorától kezdve esszét ír. Nemcsak fogalmazást, még 18 évesen
érettségi dolgozatként is, aminek ugye van egy bevezetése, egy tárgyalása és egy befejezése,
ennyi, hanem bizony különböző válfajú, leíró és értékelő esszéket is. Ezen kívül hallás után
is nagyon jól kell érteniük, magyarázatot, szöveget, előadást. Jegyzeteini kell tudni, olykor
az órákon két-három oldalakat kell jegyzetelniük. Egy átlagos gimnazista, aki a nyelvet,
mint tantárgyat tanulja, ilyesmiket nem csinál.
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E: Hogyan tudják ezt elérni?
B A: A szaknyelvi szókinccsel úgy vagyunk, hogy átlagosan heti húsz órájuk van angol nyelv

ből a nulladik évben, de ez valójában heti 16 órát jelent. A további négy az a matematika, a
fizika, a földrajz és a történelem nyelve, mert a biológiát csak később tanulják. Tehát a
tantárgyak nyelvét tanulják, nem angol tanároktól, hanem a biológus tanítja nekik, és a
földrajzos tanítja nekik. Példákon tanítja a nyelvet, feladatokon keresztül, vagyis a tantár
gyat tanítva hozza a nyelvet. Ú gyhogy ennek révén az előkészítő évben a gyerek már találko
zott mindazzal a szókinccsel, amire később szüksége lesz.

E: Azt említette> hogy a gyerekek csoportbontásban tanulnak.
B A: A nulladikos osztály három csoportja kettővé válik első évfolyamra. A 36 gyerek eddig

12-esével tanult együtt, most 18-asával fog. Ezt úgy csináljuk, hogy amíg a három csoport
a nulladik osztályban nyelvi szint szerint vált el egymástól, elsőben vegyes csoportokat· csi
nálunk, hogy legyen ott a matek órán, a biológia órán a gyengébb nyelvtudású gyerek
mellett az erősebb is, mert akkor már nem a nyelv számít, hanem a tantárgy. És lehet, hogy
matekból az lesz az erősebb diák, aki nyelvből nem volt olyan erős. Tehát a nyelvi szintjük
alapján megkeverjük őket. A fakultáció pedig ugyanúgy működik, mint normál tagozaton.

E: Ezt a módszert dndk dolgozták ki> vagy átvették valahonnan?
B A: Az, hogy fel kell készíteni a gyerekeket a tantárgyak nyelvére, magától értetődő követel

mény volt. Az első perctől fogva tudtuk, hogy nem elég, hogy eljutnak középfokra ezek a
gyerekek a nulladik év végére, hiszen nekik olyan feladataik lesznek elsőben, amelyek nem
a anyagai, vagy az általános nyelvtudás természetes velejárói. Ehhez kerestünk

és módszereket. A év nagyon kemény volt nekem is, aki
n ..... r.-ro.. r,,..... r ....nl'> szakos én természetesnek vettem,

De amikor teszem azt az -.... ,...."._",.-,..'"
szakos irr.!!n.,...-r.!r J.UIVI-I..,-_n... ,

is tanítani
mivel a



a diákoknak. Az összes többi

az iskolának nincs fővárosi

kol1e~~lUm()lzt)an néha egy-egy
tJrt:l(írI1m,n!?/1t tudnak a tanórákon kínálni a (fVt~ref:r.:ek:neA?(

a szívem emiatt, de ".l ......,l.UJLa.I ...G1.l.dL~

""<Tr-, (~T1" ..... I,.. a A rr<Tt::, ..""I.r=!r

óra. Ennek révén a délutáni
kevés. A házi feladatuk van, haza kell a hl1'C'7r,r-.rrr"I,.... rr.

ez nagyon nehéz dolog. Azt hogy az iskolának a halálos ítélete ez a .lV.lU.lc:qL.l

helyzet. Ezzel együtt, a gyerekek nagyon rugalmasak, megtanulnak a buszon
metrón tanulni, tehát nem annyira holt idő ez, mint ahogyan gondolnánk. Úgy
megéri nekik az ingázás, de nekünk tudomásul kell venni, hogy kevesebb lehetőség van
délutáni programokra. Ezzel együtt van Karinthy Akadémia, ahova meghívunk neves elő

adókat, tanárokat, híres embereket, zenészeket, kutatókat, írókat stb., és akkor nagyon szí
vesen jönnek a gyerekek. De ilyesmiből egyszerűennem megy több. Sajnos!

E: Említette) hogy nagy a túlj'elentkezés az iskolába. Hogyan szelektálnak?
B A: Csak és kizárólag a felvételi alapján. Tehát ahogy a különböző rendeletekben

tik, októberben, novemberben, vagy februárban vannak a felvételik az országban minden
hol ezekben az iskolákban. A rendeletek hála Istennek úgy szólnak, hogy az ide jelentkező

gyerekeknek előfelvételirevan lehetőségük,vagyis az országos vizsgák előtt felvételiznek. Az
első öt évben központi felvételi volt a két tanítási nyelvű iskolákban, amit a minisztérium
szervezett. Akkor is magyar nyelvből volt a felvételi, tehát magyar nyelvi feladatok, szöveg
értés, szókészlet mérése volt a cél. Szójátékok, közmondások ismerete, az anyanyelv felhasz
nálása, az általános anyanyelvtudás adta meg a képet. Mindig ez volt, és most is ez van. A
másik része matematika. Azok olyan feladatok, an1elyek letapogatják a gyerek logikai érzé
két, gondolkodását, és kevésbé a tárgyi tudásra vonatkoznak. Kognitív jellegű feladatokat
kapnak. Nem megyünk bele a szóbeliztetésbe, mert tudom, hogy nem tudjuk igazságosan
felmérni, és tudom, hogy túl sokan vannak a jelentkezők ahhoz, hogy ezt megcsináljuk. .AJ..

szóbeli mindig szubjektív, ezt be kell látni, úgyhogy nálunk csak írásbeli a felvételi.
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E: Megtartották a központi felvételi elj·árást?
B A: Igen, nagyjából megtartottuk, de mi készítjük a feladatokat, mert "magad uram, ha

szolgád nincsen", a minisztérium pedig nem "szolgál". Tehát először a budapesti két tanítási
nyelvű gimnáziumokkal vettük fel a kapcsolatot, és együtt megcsináItuk, aztán egyre töb
ben kapcsolódtak be ebbe a kvázi egységes rendszerbe.

E: Terveznek valamilyen változtatást a felvételi terén?
B A: Nézze, műfajánál fogva minden vizsga rossz, nem lehet jó. Tehát a szóbeli nem objektív,

és az általános iskolából hozott jegyek sem szolgálnak objektív mércéül. Nem jó az írásbeli
felvételi vizsga sem ezer ok miatt, de nem tudunk jobbat.

E: Yán-e valamilyen eltérés az iskolán belül a gyerekek összetételében a hagyományos gimnázium

hoz képest?
B A: A gimnáziumokhoz képest jobb a fiú-lány arány; majdnem fele-fele. Kétharmad lány,

egyharmad fiú az országos átlag.
E: 'J(épességeikben) ambícióikban is mások) mint a hagyományos osztályokba járó gyerekek?
B A: Igen, de ez nehezen mérhető. A Karinthy Gimnáziumban a felvételi úgy zajlik, hogy

majdnem mindenki a két tanítási nyelvűbe jelentkezik. Felvételizik, mondjuk sok száz gye
rek, és föl tudunk venni 72-őt. Ott a piros vonal a 72-nél a pontszámok alapján, mert két
osztály lesz. A nulladikban három nyelvi csoport van, tehát az összesen hat nyelvi csoport
két osztályból.

E: Akiket nem vesznek fel elkerülnek másik gimnáziumba?
B A: Igen, vagy fölajánljuk nekik a Karinthy Gimnázium normál tagozatát. De miután a

legnagyobb részük a város másik részéről jött, nem biztos, hogy megéri nekik a normál
tagozat, hiszen normál tagozat mindenhol van. 72 gyereket veszünk föl a két tanítási nyel
vűre. És van további 72-nek hely a normál tagozaton. A következő 72-nek, vagy egy kicsit
többnek fölajánljuk, hogy akarnak-e a Karinthy Gimnázium normál tagozatára jönni, amely-
nek van tagozata. És ak1zor ennek a további hetven-valahány gyereknek a legnagyobb
része azt hogy hát a Karinthy két tanítási nyelvűjébe nem de
azért ez mégiscsak a közel van a tűzhöz stb. Tehát a részük itt marad
a normálon. No most szerint - nem a felvételi ...... n. ..... t-c,,-,A·.........

n1p,nl11nif bele -, szóval a felvételi
n1:T/ohníicrll.... alatt. Viszont nagyon más diá-
szemt)orltb1ol mások. csak
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mert valamicskét kell nekik franciául
L'J é~ml~tolrS2~áe-ba. u IJUÁÁY Vj.VÁ.jLJCl~Ua., de nagyon keveset.

flrnrThr",..,.T közülük azért csak sikerül találni

tart egy-egy csereD1 rO<7ram:
hét egy ott, fél év fél év ott. Voltak kétéves és

ezek a ritkábbak
a családok számára?

változó. Miután ezek terlvlep-(~.s

velnf1(~p-f~t. Az én ,..,.TJ:>rplrpln1

meg két eszik itthon.
E: Az utazás költségeit a szülők viselik?
B A: Vannak mindenféle pályázatok, és van is. Ahonnan csurran-csep-

~.L'JLJ<.u.u.J.J.J.",-lehetőségetteremteni. És vannak ösztöndíjprogramok, illetve vol
sajnos csökkenőben vannak. A Soros Alapítványnak voltak pályázatai, de saj-

nos ez 12 év alatt mindenféle cserelehetőség pl. az első félévben a magyar
gyerekek voltak New Yorkban, a második félévben a New York-i gyerekek jöttek. Ez nagyon
változó. Van, amikor az alapítvány szponzorálja az egészet, vagy az útiköltséget, vagy a kint
tartózkodást. akkor vagy hozzájárul a szülő vagy nincs rá szükség, szóval teljesen változó
a kép.

E: A szülők is támogathatják az alapítványt?
BA: Hogyne. Akinek lehetőségevan és segíti az iskolát az nagyon jó, de abszolút nem kötele

ző. A nemzetközi érettségi program az egy egészen másik műfaj.

Az egy százalékos adótámogatásból ahhoz képest, hogy milyen fiatal az iskola, nagyon szép
támogatás gyűlik össze. Támogatják az iskolát azok is, akik régen itt végeztek, a jelenlegi
diákok szülei, vagy a volt diákjainkéi. A Radnótit, vagy a Fazekast is támogatják a régi
diákjai, de ezek majd százéves iskolák. Rengetegen jártak oda az elmúlt évek alatt. Most már
mi is ott tartunk, hogy a saját régi diákjaink is keresők lettek.

E: Az önkormányza"0 mintfenntartó, támogatja az iskolát?
B A: nagyon büszke az iskolára. A normatív támogatást megkapjuk, azzal nincs problé-

ma. A két tanítási nyelvű programra plusz kvóta van. Ezt az önkormányzat habozás nélkül
ideadja, tehát ezzel semmi gond nincs. De azért azt látni kell, hogy a plusz kvóta deficitet
termelt. Tehát az nem elég. A két tanítási nyelvű program deficites, mert a pluszkvóta nem
fedezi a pluszköltségeket. A pluszköltségek egész egyszerűen abból adódnak, hogy osztani
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kell az osztályokat, tehát nyilván nem lehet a biológia órát angolul 36 gyereknek tartani,
hanem csak l 8-nak. A két csoport pedig kétszer annyi terem, kétszer annyi világítás, kétszer
annyi tanár, vagyis kétszer annyiba kerül. A nulladik évben a nyelvi előkészítőn az osztály
három csoportban van. Ez háromszor annyi tanár stb. Ez ilyen egyszerű. Ebből következik,
hogy jelenleg a "fejpénz" az egyharmada a szükségesnek.

E: Az önkormányzatpótoija a hiányzó részt?
B A: Hát, valamicskét pótol, de nem az egész különbözetet, úgyhogy az iskolának mindenféle

saját bevételt kell produkálnia. Alapítványként van egy-két buszunk, amelyik utaztatást
vállal, tehát a saját gyerekeinknek önköltségesen zajlik az utazás. Aztán vannak terembérle

vagyis kiadjuk a termeket tanfolyamoknak, mint minden más iskola. Ezt mindenkinek
csinálni kell, mert mindenhol szegény az "eklézsia".

E: Miben más ez az iskola, mint a többi?
B A: A tanulók nyelvtudásának a szintje jóval magasabb, mint más oktatási rendszerben.

Talán nyitottabbak is a világra, mint máshol. Ehhez járul, hogy innen is mindenki tovább
akar tanulni, és szeretné azt hinni, hogy a Karinthy Gimnáziumból ez menni fog neki. Mi

Vl....-l'\....)LUll.1'\. ezt biztosítani nekik. Nemcsak a nyelvet, hanem az általános tudásszintet is.
Természetesen a gyerekeknek az a dolguk, hogy tanuljanak, de nagyon fontos az is, hogy
jóban a tanárokkal, közeli emberi kapcsolatuk legyen, mindig érezhessék, hogy
bármivel fordulhatnak a A tanárnak pontosan az a célja, mint nekik, az,
hogy az ő egyre Tehát itt közös munka van, ez egy jó jó
,,'- ...... '- ...~~'-~ ............ iskola. A szeretnek ide járni, és a végzettek szívesen
vissza. Ha tanárt kell akkor az a őket kér-
dezzük nem tudnál-e órát elvállalni.

E:l!ol rovább
BA: Mint minden magyar r'r''''Y'O Y"I .... ,..,.,. 1 'h.-. h"r-I

van műszaki

ból az utóbbi években
zett, nagyon büszke és azóta is emlékszem a számokra. 1992-ben

és 15 egyetem 25 karára és föl is vették őket. Volt rrrr,ot-,o,! .... ;, ..... lr

do básra" fölvettek az a Filmművészetire. Míndenhová
~"-.L1L~..... '....,LJL"-.l..... , tehát volt a Ma meg öt szakra 1"-J.\._J.J.LJl'-"-'L

nek összesen.



a tarlul lmanYJ '-.l.'- ........<.................

alkalmas-e
hiszen "-,,,,,..-,..,,,rl,,lr

szülővel és a ~y,~_~lrlr~1

E: Hogyan
B A: Itt ,Tl'7C'n-"Í'7n",lr

feltételek a gemkapcsok számától a falióráig, mindent ~"'''_'-.i.L_'-.i.''' YY'\t':>n-I-,,,-j-r,,-r',,-,.-,,, Ir

hogy hogyan kelllebonyoIítani a Aztán borítékoljuk, küldjük az írásbeli
.1. .LLJlK1.l.a.ua.; ahol a van, akit a 1"lc.~,..."cd-lrr..'7'

Központ bíz meg. A szóbeli vizsgák kazettán mennek ki. Május első felében van
nak a vizsgák, és július első hetében jönnek meg az eredmények, amit a gyerekek meg mi is
nagyon izgatottan várunk.

E: Sikeresek a tanítványaik?
B A: Igen, nagyon szép eredményeket érnek el a gyerekek, szép a munkájuk. A '{T' I ,;n-r,t-I" ,r-rr.t

minden kihirdetik, tehát tudjuk, hogy milyen átlageredmény keletkezett. Hét
jeggyel osztályozzák az érettségi prograrnot, és a hét jegyből egy-két jeggyel mindig jobban
szerepelnek a gyerekeink, mint a világátlag.

E: Beváltotta-e a két tanítási nyelvűprogram Ön szerint a hozzá[űzött reményeket?
B A: Én egyértelműen úgy látom, hogy a közoktatás-fejlesztés sbrán az elmúlt tíz-tizenöt

évben a két tanítási nyelvű program feltétlenül sikerprogram, minden nehézségével, min
den deficitjével, minden tankönyvhiányával együtt. A gyerekek olyan mértékben tanulnak
meg egy nyelvet használni, ami nem összemérhetőaz oktatás más területével. De nemcsak
ez a lényeg, mert nem a nyelvtudásuk a lényeg, hanem az a fajta nyelvtudás, ami a tantár
gyak nyelvének ismeretét is jelenti. Tehát a gimnázium ma már ugye arról szól, hogy a
felsőoktatás számára képez diákokat. Minél többen mennek a felsőoktatásba, annál jobb
nak tekintik a gimnáziumot, ezen ma már nem érdemes vitatkozni. Sok minden egyéb
szempont is van, de a legfontosabb az, hogy értelmiségi lesz belőlük valamilyen szinten.
Sokat számít, hogy a gyerek, aki nálunk végez, a szakmája nyelvét már tudja. Ha egyetemre
megy és matematikát tanul, vagy történelmet, akkor már rögtön tudja olvasni a külföldi
szakirodalmat, cikkeket tud írni, olyan anyagokhoz is hozzá tud nyúlni, amelyek idegen
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nyelven vannak. Úgyhogy a tanulmányait, a továbbtanulását és a szakmáját ez nagymérték-
ben személyiség fejlődését szintén.

E: Mindenhol ilyen sikeres ez aprogram?
B A: Nem mindenhol sikeres, mert vidéken, a kisvárosokban nagyon sokat szen-

vednek a nehezebb elérni, hogy anyanyelvű tanárok elmenjenek taní-
jól akik nemcsak a ""LJu_.n...1..1.~u.IU.~"-''-'-'-

elrne:nlé~ne:K tanítani egy kisváros állami iskolá-

és
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