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,,Sl|KAI llTVASSANAK
A GYERIK[K''

Az orszag egyik legnevesebb is-
kol;jak6nt nyilvin nem szikiilkitdnek
jelenlkez6kben. On szerint mia legvon-
26bba Lovassyban: az, hogy.z iskola 6v-
f,6l6vre ott van a legiobbak k6zdtt, vagy
,obban sziimit a viilaszt;skor, hogy Midl
Fer€n. egykofi kdztiilsasigi eln6k is itl
€rettsdgizett?

]\h!{yomilnyok is sokrt szimi
trnak, dc irgy LritoN, lcglnkibb rz €.cd
DriDrcssig bctulyrisoljr a.jelentkezesckct.

\"rgyon bilszkc vxgyok arra. hogy a Loms -
sy !nindenidle toplistln a lcgjobbrk k0zdtt
s7cret.l. E2 n)ntos visszqelzis neki.ink: r
kolldgiir! 1s n.gyon sok nrunkrtfektet.ek
., oktatlsb., is a di:ikirink is sze.ctndnck
lanulDi, fcjl6dDi. S Dcnr csup.in tanul
nlnyi iircn: hosszrbb tivon lkkor lesz
erednr6nycs cgy iDiezme!], ha komdex
nclclJst vigcz, Dr(\cszcti, spo.t, szociilis
komDcicDciikai is tud lejleszteni. A kesTt
hclyi Helikon thner)i Jrlalokon rnti

katavcntc N dunltDtuli knzipislolnk l.g
nagyobbmiliszcti trlilkoza,jr tdld:iul
mdr hiiromszor lolt a legefednenyesebb
kiizapiskola a Lovassy. Nyilvin cz is segit.

K ik ie lentkeznek ide,6s k inck van
es6lye a beker0l6sre?

Alapvetiicn vcs2prdh rncgycick
jclentkez.ck hozznnk, de egyrc gyakrab-
brh talilkozunk a szonszados mcgyikbol
vrgy ak,1. ntg mcsszcbbrcljdld ianul6k-
krl. Most itfen bajai di:ikxnk is vaD, de
aza.t nem e, ajellemz6. ,{ tirlclcDtkezds
ncm olyan borzrlm.san magas, kijriil
beliil hnronszor aDnyi dink akNr bejutni
idc, mi.t ahlny hely van. Azt hisTcn, r
diLikok szlilci iisztrib!D vannak a kiilet€l
miDvcnrkkcl, egyfrjt!,,eldszrlrest" vi
gcznck, hozzl* mhr cs!k j6 hnrlnlDyi
ocdncuycl jdnDck. Ez lzt jelcnti, hogy
ncm sok Digycsiik vaD, de szd sincs .f
16l, hogy csak kitrin,j tanLl(lk jiinninck
idc. ADrit mig liik)k. hogy zdnibcD oly.n )



gyefekck jelentkezDek hozz.ink, akik el6g
notiviiltan jdnnek az llt:rl.1nos iskolrb6l.
Nem mcllesleg Ddlunk a nemck arinya is
kiegyens'i\,ozott: dppen uuyia fi6, nrirt

Ez kiil6niisen kitriittektnt6 fetv6te-
lit felt6telez. Mily€n sz016kket v6tasztj;k
kia telvett dirikokat?

L6nyegdben csak azt a sz.(r6t
hasznrljuk. amit a t.jNcny negengcdj be
sz,mitjuk a tanul.lk dltalinos iskolai, va
l.mint a kdzponti matematikai6s magyar
fclvetelei ercdn6nyet. Anhak, akj neh
nycivhgozatos osztilyba jelentkezett, itr
r6gct is6ra prcced[ra. Sz6bclicsak a nycl-
vi osztdlyoknil van.A nenct nenzetis6gi
osztetyla jelentkezdkndl nyilvih azt is
'ncgvizsgiljuk, rendelkeznck e .r megte
le16 ryelvi kompetencirkkal ahhoz, hogy
kat nyelven tanuljanak. Az enelt szintii
angol osztLllyunknll is eh:irls a megfeleld
hozott nyelvtudiis. l sike.es tctvdtetihez
az kell, hogy a diik konoiya n vcgye az jL-
talrnos iskolai elvdrisokat, foglalkoz?on
az alaptnfgyakkdl. Fontos az is, hogy so-
krt olvassanal< a gyc.ekek. Nagyon extra
elvr.nsaink nincsenek, egy j6 kipessdg{,
tanulni akard gye.ekbe tudkerulni.

l"lia Lovassy tegf6bb er€nye?
Dz cgy tObb mint 300 dves iskola,

es prdb'llunk is 6piteni ahagyomenyokm,
ugyanakkor rcm akaruDk ebben ncgdre
gedni. Folyamatosan alkalmazkodunk a
tdrsaddlmi, sziil,ii 6s a diiikelvirisokboz.
Fiatal akar maradni az iskola ez fbntos.
Tahn m6g abban kiiliinbdziihk nr:isokidl,
hogy a lehetd lcgtovnbb vdllaljuk a ielc
l6ssigct azokcrt a gye.ekekdfr, akiket ni
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ielveszilnk. Nagyon ritka, hogy azt mond
juk esy gyefeknck, hogy Dcm drdemes a
Lovassyba jrr a. Nem pusztin befogad,
ni akarjuk a gycrekcker, hanem meg js
akarjuk dkct rartani. Ehhez eLdg tote.iDs
l6gftdrsziiksiges egyiskoliban. sokkomp-
romrsszumra es egyiiitntkctd6sre epnld
kapcsolat van nilunk a t.nnrok, a sriit6k

Az eredm6nyes kitzapiskotai pi-
lyiihoz milyen kdpz6seket kindlnak?

A 600 f6s iskoleban ijt ivtbtya
nos kepzdsekci nyijtunk_ Ezek njnden
esetbcn nyelvi el6k6szitd osrtrllyal in
dulnak, ezutrn lehet emelt szintfi m.te
matikai, informatikai, nimet nemzctisegi
osztnlyok kdznl lillasztani. Egy iovjbbi
osztilyt tesznek ki egyiittesen az cmelt
szintii angoles az ̂ rlny Jenos Tebetsdg
gondozo Progran kdpzdsdbcD reszt vevd
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didkok. Nyelvekbdl els6kint az angot ds a Nekij
n i rncr  jd l ' r l .zoba.  n. .odikkerr  mig ez" t ,
mellett a francia 6s aspanyol_A c6lunk az, es6ily
hogy nyelvb6l 6s szaktirgyakb6l is megf€- leena
lel6 kdpzdsben r6szesiiljenek a gyerekek, 6s Mtsz
mindemeliett mdg drezz6k isj6l hagukat. kat, s
Lz u. . ibo i  drdek;bpn pelJdu.  t : iaodJt jJk met$
.z itnszcrveziid6siikct, ds azokar a prcgra, tosar
nokat, amelyeket6k tatiltak ki. Evek 6ta hoey
isndtlddik p6ldiul az ejs,akai rdplabda ds
a t.nevzdrd pikb ik - ezeket mind a dirkok Egye
taldltik ki. Alapvet6en att6l isj6l 6rzik nra- mati
gukat, hogy baritsigos l6gknr van az isko- nyer
l6nkban, bar nyilvin szabunk hatrrokat. nyit,

Mi az, amit az titdves k6pz6s v6-
g6n biztosan elvdrhatnak az iskotCt6t a
sz0l6k 6s a di6kok, 6s mi6rt viittatjiik .
9aranciiitis?

Arra, hogy nagas szinifi nyelvi
kepzctts6ggel menjenek ki t6liink a gye
.ekek, szakmailag j61 k6pzettek legyenek.
Ugy htom, redlis, hogy egy gyereknek kdt
nyeiwizsgnja legyen a kijzdpiskota vdgd-
.e, cbbdl sokszor a2 egyik feisii-, a ndsik
kdzdpfoki. Pemze iddig nyitviin nem jut el
mindcgyikiik, ehhez a diekoknak is horz'i
kell tenniiik a maguk6t. Aztveszem€szre,
hogy nemcsak a nyelvi, hanem az infonna-
tik. 6s natenrtika tagozatos osztijiyokban
is elefhetd akdt nyelwizsga.Arni hegna-
gyooibntos dsezt6nasajit,kdzethiltban
v€Ezett Iiam niatt is lllithaton , hogy eh-
hcz nem keil a szijldnck kiildn tryclv6flikat
hzetnie. Azt hiszem, atr6l sikeres nnlunk
a nyelvoktaiis, nert nern osztdlx hanem
evtblyan szernrt szervezziik. Az 6rasznm
sem keves Dcrszc: az els6 nyelvet pild:iul
az cldkdszit6bcD hetih6t, utinr dt{ireban
tanutjnk. Az is fontos, hogy d nyetvt.hi-
raink hozz.i vaDnak sTokva a nagas e jvdr:i,
sokhoz. Az iskolira jellemzd 16bbszinfisdg
ds az cDclt szintt kdlzisek nrixtti magas



elvdres nis tirgyakra is 6rvdnyes, as meg-
jclenik r kolligik iginycssdgdben is. Van
egy hagyonrnyos tch6szettudorydnyos
bedllitoitsigr is az iskolinak, ez azt jeLenti,
hogy a di.ikok katharmada a hitemltikii-
lal is tom6szettudominyos tirgyakkal
.rkarvalamitkezdeoi.

Ez leszikiti a sz6ba jtihet6 fels6-
oktat6si int6zmenyeket. ililyen es6lyek-
kel kerlllnek ki innen a dl6kok?

,^ felv6teli eredn6nyeinket te,
kintve szcdnteb jcikkal. Tavaly 126 vdg,
ziniink volt, kdzillnk 64-etr irctrsdgiztek
kitfi n(ire. Akikiovlbb szeretndnek tanulni

egy k6t kiv6tclt6l cltekinh,e eztakarjdk
a diikjaink -, azok najdnem szizszaza
likos iid.t€kbcn bekerijlnek a hagyo
menyos felsdsoktalilsi iDt€zn6nyekbe.
Nekn.kfontos az is, hogy olyan cgyctcn
rc jussdnak be, ahonnrn diplomlskent
csdllyel ldlhehrck kj a munkaer6piacm.,^
legnagyobb szlmban iddn is r BudaDesti
M(szaki Egyetem.e vcttik fel a dinkjain-
kat, sokan pedig ! CoNiDuson !s a Sen-
nehvcis Egyetemen tantrlnak tovibb. Biz-
tosan orientrlja a gycrckejnk vilasz&isit,
hogy egyiittmikddisi negillapod:isunk
un a Scnnelweis Egyctemmel, a PaDron
qjyetcm Mirnrtki, illetve Mtuzaki Infor
hJtikai Karlval, ds tobbszijr tinogat:ist
nt'ertiink aBME P.o Prog.essio a.laphvn
nylt6lis.

Mllyen a kapcsolatuka sziil6kket?
Sokat segitenek nckiink a sziildk,

elsiisorban azzal, hogy e.6sitik az iskoh
iltal k.izvctitctt 6.takrendet. Mlsriszt
dppen 201l-benvolt 3oo aves az jskola, iL
kor deriilt ki, hogy tcv6legesen is mcnnyj
mindenben szimithatunk d vill6kre. Ugy
latom, a legtobb sziil6 nebcslk sz6ban,
hrncb lkir iizikailag is segiti az iskolit.
Rcndsze.escDidnaksziiliii irtekezlctckre,
lbgadd6rdkra, iginylik a krpcsolattarilst.

Miben mis egy lovalsys cli6k?
Nagy hangsrilyt fektetilnk arra,

hogy a didkok meg6fts6k, a tanulisnlk6s
tud'isnak irtikc v!n. Misraszi elszintan
p briljuk .jket rz eifogadds, a bcfoljldns,
a tolerancia elv€i mentdn n.!clni, 6s LiAy
gondolom,logy ez niikddik is. Azt litom,
hogy a didkjaink cgyniissal is j(j viszony-
ban vannak, es iik is 6ri6kDck iekintil rz
iskoh ,lt!l kdzveritett tobbcihi kdpz6st.
[z tiikrnzijdik abban, Iogy az iskohban
kihagylatszimli k6rusunk,szinjnts26kiir
is nliviszcti i'nkdpz/ik0. is van. \dlunk
ni.digtelc vannak r d6lutini sportfoghl
kozisok is, els6sorban csapatslortokbrn
vagyunk ercdninycsck. Sze.intem a 10
u$ysdiikszefct iskolibr jinri. r
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andra ! szimitdgdp elaitt, tani-
rok ds osztdlytirsak ! kdpeny6
mdsik oldalin, dolgozat ds 1e-
leltct6s dthetenrc, konzultici6
nrnsf6l kdt hetentc igy n6z ki
a taniv az oNznA c1s6 digitnlis
kdzipiskouj'iban. A miskol
ci Fiildes Ferenc cinnizium

2003 baD inditotta el !z els6 digitllis dv
tolyanrot, cls6sorb!n hitdnyos helyzetii
didkoknak, akik lakhelyii k vagy Dis okok
'niatt nem tudnak bej:irni a hagyominyos

A tavalyi tarevbcn nlr n6gyszdzan
tanultak e learninges m6dszerckkel oti-
hon a ket f6l6vct a ginn:izium Othetcs
modulokr. boDtotta, az.jtadik hit vigin
niDd.n ranul6nak lizsgir kell tennic,
mnsi-il k6t hetente pcdig konz!lt'ici6.a js
kell jirniuk.,\kinek nincs orthonsznmit6-

g6pe, kilenc knkjnbdzd kist6rsdgi oktatisi
kdzpootb6l 6rhcti el a gimnizium webes
ieliiletit. Veres P:il, a gimndzium igazgat6
ja szerint az e-lcarning hatdkonyabb,mint
a hagyomnnyos levelez6 tagozatos kdpzis,
,,az anyagokat koDnyebben tudjnk el6rni
ds rendszeie,nil] dirkok"- Az eredm6Dyek
j6k atanuliik 80 sznzal6ka irettsdgit sze,

,,Bar az e learnirg f6kdni a fclsiiokta-
tdsban terjed, mi. a kdzipiskolikban k
egyre gyakEbban hasznelnak digjtrlis
eszkiizoket" mondta Nagy Gdbor zsolt,
a Budapesti Mriszaki is Gazdasigtudomi
nyi Egyetem elcktronikus oktatest segi
td hunkahirsa. A miskolci c-kdzipiskola
begalapii:isa ui6n hat dwel, 2o09-ben in
dirottnk el a,,Digjtilis Kdzdpiskota,, prog
r.hot j rmelyhcz cddigl8 fdvrlrosi isviddki
gimnnziun,sz!kkdzipiskola csatlakozott. )


