1. Miért jó Közgázos diáknak lenni?
Talán azért mert egy nagyon jó osztályközösségbe kerültem itt, tele vagyunk színes
egyéniségekkel és nem mellesleg a tanárok is fantasztikusak, mondjuk néhány
kivétellel.
Új embereket ismerhettem meg és elmélyíthettem tudásomat, olyan tantárgyakban
mint például a pénzügy vagy a számvitel, amelyek későbbi életem során ha talán nem
ezt a vonalat választom, akkor is hasznosak lesznek.
Összegezve a közösség, az iskola hangulata és a remek tanárok miatt igazán jó
Közgázos diáknak lenni.
Az iskolában rengeteg olyan tantárgy van, amit szerintem minden iskolában kéne
oktatni alap szinten. Például a pénzügy, gazdasági, mert ezek ismerete nélkül nem
igazán tudunk boldogulni az életben. Ezért is lehet hasznos ebbe az iskolába járni,
mert az életre készít fel. Viszont, szerintem teljesen felesleges ilyen komoly szinten
informatikát tanulni. Senki sem azért jön ide, hogy informatikus legyen, akinek ez az
álma menjen a Lovassyba vagy az Ipariba. Csak megnehezíti az informatika a diákok
életét és sokkal stresszesebbé teszi, mert nagyon nehéz és rengeteg dolgot várnak el
tőlünk. Szóval én ezt változtatnám meg leginkább a tantárgyakat illetően. A közösségi
élet egyáltalán nem jó, sőt mondhatni nincs is. Tudom, hogy most a korona vírus ideje
alatt sok mindent nem lehet tenni, de a vírus előtt sem történt semmi. Egy programot
tudok mondani, ami kiemelkedő volt az a Non-stop vetélkedő. Azon kívül semmilyen
program, pályázat, kirándulás vagy bármi más például virágültetés, vetélkedő nem
volt. A DÖK elnökünk semmit nem csinál. Minek választottunk olyan embert, hogy
képviselje az iskolánkat, aki semmit sem tesz, hogy a Közgáz jobb hely legyen?
Szerintem minden hónapban legalább egy közösségi eseményt kéne szervezni, hogy
összekovácsolja az osztályokat és jobban megismerjék egymást az iskola tanulói, a
kilencedikes osztályok pedig jobban összeszokjanak. A tanárok többsége mindig azt
hangoztatja, hogy milyen fontos a sport, muszáj sportolni. Akkor miért nem
szerveznek sportvetélkedőket, vagy miért nem indulunk Diákolimpián? Az iskolában
legalább 6 igazolt röplabdás van, aki versenyszerűen eddz, lehetne nekik lehetőséget
adni, hogy benevezik őket diákolimpiára. De például más sportágakban is lehetne
indulni, mert szerintem rengeteg tehetséges diák jár az iskolába.
Már a felvételinél is szempont volt részemről, hogy olyan iskolát válasszak amivel a
jövőmet el tudom képzelni. A biztos szakmai képzés, továbbtanulási és továbbképzési
lehetőség is adott az iskolában, a megszerzett tudás alapján. Pozitívumként tudom
megemlíteni, hogy az itt tanuló diákok mindegyikének komplex tudás kerül a
birtokába pénzügyi és számviteli vonalon. Az iskola diákközpontú, összetartó
közösség.
Érzéseim szerint már az előző év első félévében is összeszokott az osztály. A
körülmények miatt még gyorsabban kellett alkalmazkodjunk és egymás
segítségét kérnünk, így sokkal közelebb került egymáshoz az osztály. Nem csak
a jó társaság miatt jó ebbe az iskolába járni, hanem mert itt olyan dolgokat
tanulunk meg, amikről máshol nem is hall az ember. Veszprémben nincs még
egy ilyen középiskola.
Azért jó Közgázos diáknak lenni, mert ha nem ebben a szakmában szeretnéd folytatni
a tanulmányaidat vagy ezen a területen szeretnél elhelyezkedni, sok segítséget nyújt
majd az életben.
Mert minden tantárgyban megtalálom a rendezettséget, az elvágolagosságot, emellett
meg a tanári jóakarást, segítő készséget, nem vagyok leuralva, nem lenyomják a
torkomon, hanem engem is érdekel, és felkelti az érdeklődésem. Olyan dolgokat
tanulok, amik hosszútávon hasznosak lesznek az életemben. Miért is jó igazán

közgázosnak lenni? A tanáraim miatt, mert inkább megismerem emberi oldalukat, és
úgy is tanítanak, nem fejbe vágnak, ha hibázok, hanem segítenek kijavítani.
Én minden embernek ajánlom a Közgázt, hiszen az is, aki nem akar gazdasági vonalon
továbbtanulni, sok fontos dolgot tanul meg, amit a való életben hasznosítani tud. Ilyen
például a vakon gépelés, hogyan működik a gazdaság, mire figyeljünk, ha hitelt
veszünk fel stb. Én biztosan ki merem állítani, hogy nem ezzel szeretnék foglalkozni,
de semmi áron nem váltanék iskolát, mert itt vannak a legnormálisabb tanárok (egykét kivétellel) és az osztályközösséget is szeretem. Na meg mint az előbb említettem,
sok hasznosat tanulok.
Szerintem az a nagy előnye, hogy nagyon sok olyan dolgot megtanulsz, ami akkor is
jó, ha nem ilyen irányban helyezkedsz el, pl.: bármit dolgozol adóbevallást kell
készítened és nem kell vele megbíznod/megkérned senkit, vagy ha vállalkozó vagy
tudsz magadnak könyvelni ezzel is pénzt spórolva. Cserébe van árai is, pl.:
vértizzasztó tanulás a szakmai tantárgyakra
Úgy gondolom, hogy kiváló tanárok/tanárnők tanítanak az iskolában. Mindent
normálisan, érthetően elmagyaráznak a realtól a szakmai tantárgyakig. Nagyon
érdekes tud lenni egy-egy tanóra. Én a közösséget is szeretem és a sok programot amin
részt lehetett venni.
Azért jó Közgázos diáknak lenni, mert ebben az iskolában vannak olyan tantárgyak
amit máshol nem tanítanak. Betekintést nyerünk a pénz világába, megtanulunk
különböző statisztikai számolásokat, pénzügyi, gazdasági és jogi alapismereteket. A
mai világban fontos és elengedhetetlen már a gyors gépelés. Ebben az iskolában már
kilencedik év végére elsajátítunk a tízujjas vakon gépest.
Én azért szeretek az iskola tanulója lenni, mert a tanárok egytől-egyig nagyon
támogatóak és mindenben a segítségünkre vannak. Mindig megtalálják a tehetséget a
diákokban és ezt minél jobban szeretnék kiemelni, próbálnak fejleszteni minket és
ráébreszteni mindig többre vagyunk képesek, mint azt hisszük magunkról. Egy nagyon
összetartó közösségnek tartom az iskolát és már az első évben is a szívemhez nőtt.
2. Mit változtatnál/fejlesztenél az iskolában?
- Szerintem egyértelműen a tornatermen fejlesztenék elsősorban, de talán igazából a
termek elhelyezkedésén is változtatnál, mivel ha 1 szintes lenne a suli nem kellene
annyit lépcsőzni, plusz még ez nem annyira fejlesztés de szerintem jó ötlet lenne ha
az osztályok egész itt töltött évük során a legelső osztálytermükben maradhatnának.
Amit én fejlesztenék az iskolában:
magasabb szintű, alaposabb nyelvi képzés nem csak a nyelvi előkészítős osztályokban.
A legnagyobb bajom a 2. emeleten lévő üvegterem. Főleg meleg napokon kínszenvedés volt
oda beülni és koncentrálni próbálni. A termek közös eleme a függönyök össze-visszasága.
Néha olyan is történik, hogy egy nem annyira fontos tantárgy, mint az irodalomnak kell
főszerepet kapnia, mert ugyebár az ember nem akar rossz jegyeket kapni. Itt az a baj, hogy
rengeteg feladatot adnak egyes tantárgyakból, és ez elveszi az ember életkedvét.
Tornaterem bővítése, hogy több osztály is tudjon kényelmesen dolgozni egyszerre.
A függönyök lecserélése jó lenne, hogy ne kelljen vele annyit bajlódni.
A tornatermet mindenképpen bővíteném, és még több sporteszközt vásárolnék, szélesítve

ezzel a játszható sportok számát. Pingpong asztalokat vásárolnék. Megcsinálnám rendesen a
fűtést a tornateremben. A könyvtár helyett lehet inkább egy kulturáltabb közösségi tér, nem
kifejezetten könyvtár, de töltene be továbbra is könyvtári funkciót. Kicsit talán igy kedveltebb
lenne a diákok számára, és jobban megfogná őket a hely. A közösségi események lehetnének
többször, akár hetente
Teljesen átalakítanám a könyvtárat, egy olyan helyiséggé, ahol kikapcsolódhatnak a
diákok amikor mondjuk lyukas órájuk van, vagy szünet. Legyünk őszinték, senki sem
használja a könyvtárat, csak a helyet foglalja a sok porosodó könyv. Lenne egy sarok, ahol
a legfontosabb könyvek lennének, de maximum ez egy polc lenne. Lennének kanapék,
asztalok, tök jó díszek, fotelek, számítógépek.
Mindenki számára elérhetővé tenném a wifit, és ha mindenki rácsatlakozna, akkor sem
lassulna be. Sok tanárnak is megkönnyítené a dolgát, hogy nem kéne állandóan a routert
behozniuk. Minden terembe raknék fogast, hogy ne a szekrénybe legyenek gyűrve a
kabátok, vagy a szék támlájáról csúszkáljanak le.
Személy szerint a tanári karban és a vezetőségben is változtatnék a sok „old meg” hozzáállású
tanár miatt. A diákokhoz való hozzáállásban, pl.: ha segítesz az iskolának általában kevesebb
órát igazolnak mit amennyit szenvedsz. Több energiát fektetnék az iskola informatikai
rendszerének fejlettségére. Meg a wi-fi kódot se titkolnám a diákok elől.
Amikor még Bogár tanárnő nálunk tanított nagyon sok külföldi kirándulást szervezett és
amikor elment tőlünk akkor ez vele együtt megszűnt. Szerintem lehetne több ilyen féle
kirándulás. Vagy esetleg minden évfolyamban lehessen több napos utazásra menni.
Az online oktatás terén tudnék véleményt mondani a változtatásokról. Véleményem szerint
néha problémák adódnak a házi feladat mennyiségével. A sok házi feladat miatt néha
kevesebb idő jut a tanulásra. A fejlesztésekről sok mindent nem tudok írni, legfeljebb a
tornateremben a fűtést lehetne korszerűsíteni.
Én személy szerint több csapat építő programot szerveznék akár iskola, akár osztály szinten,
mert a mi osztályunkból kiindulva sok a csoportra osztódás.
Illetve több korrepetálási lehetőséget biztosítanék a gyengébb diákoknak is kedvezve, így nem
csak a jó képességűeket fejlesztenénk és őket húznánk fel. Több sport foglalkozást indítanék,
amivel több lehetőség lenne kiváltani a mindennapi testnevelést.

3. Miért ajánlanád ezt az iskolát barátodnak/barátnődnek?
- Azért mert egy nagyon jó iskolának lenne tagja, és igazából ami fő szempont még
hogy nagyon jó tanárok vannak.
Ezt az iskolát annak ajánlanám, aki 100%-ig biztos abban, hogy ezt szeretné tanulni és evvel
szeretne foglalkozni, mert ha egyáltalán nem érdekel a pénz világa akkor szenvedni fog a
középiskolás évei alatt.
Annak ajánlanám akit érdekel a pénz világa illetve akik szeretnének megfelelő tudás
birtokában irodai munkát vállalni.
Ha távolról nézzük, akkor is látjuk a célszerűségét. Itt olyan dolgokat tanul az
ember a pénzről, amit egy biológiaszakon lehetetlen. Vannak nehéz pillanatai
közgázosnak lenni, de a tudás nincs ingyen. A közösség más, mégis hasonló és ezt nem láttam
eddig még sehol.
A tanárok miatt, a lehetőségek miatt, a matek miatt, mert számomra személyesen nagyon
megtetszett. Mert itt olyan dolgokat tanulnak, sajátítanak el, amit hosszú távon használhatnak.
továbbá bejárás szempontjából jó, 2-3 percre van tőle több buszmegálló is, illetve egy sima
buszmegálló 7-8 percre, a pályaudvar pedig 15.
Én azért ajánlanám ezt az iskolát, mert itt a 4.év végén nem csak egy érettségi van a kezében,
hanem itt különféle szakmákat is el lehet sajátítani/megtanulni. Köztudott, hogy akinek
szakmája van az könnyebben el is tud helyezkedni a munka világában. A testnevelést tudom
még kiemelni. Itt biztos senki nem fog feszengeni és stresszelni, hogy nem megy neki az adott
feladat/gyakorlat. A sok tanórán való ülés után nagyon jól tud esni ez az tanóra.
Szerintem ha érdekesnek találja a pénzügyi világot mindenképpen ezt az iskolát válasszák.
Azért ajánlanám a továbbtanuláshoz ezt az iskolát, mert többféle, jó szakmákat lehet tanulni.
Akit igazán érdekel a pénz világa és ebben az irányban képzeli el a jövőjét azoknak nagyon jó
alapokat ad ez az iskola.
Azért ajánlom a Közgázt az ismerőseim körében, mert sok lehetőség van válogatni szakmák
terén, de ha nem is sikerül választani remek alapot nyújt bármihez és ha nem is tudják mik
szeretnének lenni, ha „nagyok” lesznek legalább lesz egy jó szakma a kezükben. Továbbá, ha
valakinek fontos az iskola jó elhelyezkedése az is rendelkezésére áll, hiszen szinte mindenhez
közel van.

