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Szerintem azért jó közgázos diáknak
lenni, mert a jó közösségen kívül sok
olyan dolgot tanulhatunk, amelyek
hasznosak lesznek az életünk során.
Gondolok itt például a számla
kiállításra vagy a pénz működésének
megismerésére is. Mivel a mai világ
nem létezhet pénz nélkül ezért
tökéletes választás lehet bárki számára,
akit érdekel a pénz világa. Továbbá a
tanárok és tanárnők is nagyon
képzettek és segítőkészek, akik itt
tanítanak. Mindig bátran kérdezhetünk
tőlük bármit a szakmában, mert mindig
tudják rá a helyes választ, amit kreatív
és érdekes formában próbálnak átadni
nekünk. A tanórák sosem unalmasak
ugyanis mindig van mit csinálnunk és
be vagyunk vonva az óra tananyagába.
Ezen kívül sok olyan program van,
amitől ki tudunk kapcsolódni és
eltölteni együtt egy kis időt a tantermen
kívül.
Szerintem az egyik legjobb ilyen a
külföldi utak szervezése vagy akár az
osztálykirándulás is, amelyeket sajnos
a jelenlegi helyzet miatt nem lehet
megvalósítani, de remélem, hogy
mielőbb sort tudunk keríteni ezek
megszervezésére. Velem ezek a dolgok
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Véleményem szerint az iskolában a legtöbb
dolog megfelel a tanuláshoz alkalmas
környezetnek, de van néhány javítani való is.
Elsőként én a padokra és a székekre tudnék
gondolni, mert van néhány olyan
osztályterem, amelyben sok pad és szék
recseg-ropog, vagy csak egyszerűen már a
szétesés szélén áll. A géptermekben is vannak
olyan eszközök, amelyek már nem túl jó
állapotban vannak, például a székek vagy a
klaviatúrák. Ezeken a dolgokon kívül nem
gondolom, hogy van más olyan, amin
sürgősen változtatni kellene.
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Azért ajánlanám ezt az iskolát, mert, ahogy már
azt korábban is említettem, ma mindenhol jelen
van a pénz és életünk során, bárhová is kerülünk,
ott mindig találkozni fogunk a pénzzel. Ezért
gondolom azt, hogy az egyik legjobb választás a
mi iskolánk, mert itt minden megtanulható a
gazdaság és a pénz működéséről és ezáltal az
egyik legfontosabb tudás lesz a kezünkben.
Továbbá a két legfontosabb idegen nyelvet is
nagyon magas szinten megtanulhatjuk, amit
szintén mindenhol tudunk alkalmazni. Személyes
tapasztalatból is mondhatom, most már, hogy nem
bántam meg, hogy ebbe az iskolába jelentkeztem
és nagyon sok hasznos dolgot tanultam, amelyet
majd hasznosítani is tudok.
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szerettették meg a közgázt, de
természetesen ezeken kívül sok más
olyan dolog van, amiért ajánlanám ezt
az iskolát.
Szerintem azért nagyon jó ez az iskola,
mivel az érettségink mellé egy szakmát
is kapunk, mellyel nagyon sok helyen
lehet dolgozni esetleg továbbtanulni.
Nagyon sok ágazata ennek a
szakmának, bőven lehet választani
melyik irányba menjünk tovább.
A mindennapi életben is nagyon fontos,
hogy jól értsünk a pénzügyekhez, senki
ne tudjon minket átverni és jól tudjuk
használni a pénzünket.
Nagyon fontos, hogy ne csak az
elméleti tudás legyen meg, hanem
gyakorlati is. Szerintem ez a
közgázos diákokról teljes mértékben
elmondható, mivel nagyon jó szakmai
tanáraink vannak.
A szakma elvégzése után nagyon jó
fizető állást kaphatunk.
Ezenkívül nagyon jó a hangulat, a
tanárok nagyon nyitottak és
empatikusak. A kirándulások mindig
jól telnek, mivel fantasztikus a
társaság.
Érdekesnek tartom a szakmát, minden
tanár nagyon megértő és jól tanít. Az
élet sok területén hasznos, amit a
vállalkozásokról és az adózásról

Szerintem ami még nagyon fontos lenne az
iskolánkba az egy közösségi tér, ahol az
összes diák és tanár kényelmesen össze tud
gyűlni, akár télen is. Még több programot
tarthatnánk és nevethetnénk együtt,
mindnyájan.
Sokkal színesebbé, vidámabbá tenném az
iskola környezetét. Színes falak, képek,
rajzok.
Én imádnám, ha a szünetekben mai zenék
szólnának, nagyon feldobná a hangulatot.

Én nagyon szívesen ajánlanám a barátnőimnek ezt
az iskolát. Szerintem egy nagyon jó alap, rendesen
felkészít az alaptantárgyakra és a szakmai
érettségire is. Nagy tudással rendelkező tanárok
dolgoznak iskolánkban.
Jó eséllyel tud egyetemre továbbmenni.
Jó társaságból és nevetésből tuti nem lesz hiánya.
Sok jó, örökre megmaradó élményekben lesz
része.

Esetleg a szabadidős programokon
változtatnék, más lefolyással tartanám meg
őket.

Hasznos tudást lehet így szerezni, jó szakmát és
sok élményt.
Akkor is jónak tartom ezt az iskolát, ha esetleg az
adott gyerek még nem tudja, hogy mit szeretne a

tanulunk. Szép környezetben és
osztálytermekben vagyunk, így a
tanulás is könnyebb.
4

5

6

Például azért, hogy ha érdekel ez a
szakma vagy ilyen irányban szeretnél
továbbtanulni akkor rájöhetsz
magadtól, hogy igen ezt szeretném
csinálni egész életemben, vagy
rájöhetsz, hogy ez nem neked való és
inkább keresel egy másik szakmát
magadnak. Ha véletlenül nem sikerült
jól a felvételid, de tovább szeretnél
tanulni egyetemen akkor ez egy
tökéletes választás lehet, mert a tanárok
felkészítenek az érettségire és próbálják
a lehető legjobbat kihozni belőled.
Továbbá ,hogyha nem vagy oda a
fizikáért kémiáért vagy a biológiáért,
de a földrajzért igen akkor is egy jó
választás lehet, mert ebben az
iskolában csak, földrajz oktatás van.
Nem szeretnék hazudni szóval
elmondom az őszinte véleményemet.
Nem nekem való ez az iskola tehát én
nem szeretek közgázos diák lenni, nem
érzem magam otthon. Amit viszont
egyértelműen megtanítanak az az hogy
hogyan bánjunk a pénzzel, ami jó
dolog. De nekem más haszna nincsen.
Véleményem szerint azért jó közgázos
diáknak lenni, mert olyan tudást

jövőben dolgozni, mert innen sok, különféle
irányba tud menni, a szakma rengeteg területén el
tud helyezkedni, és biztosan találni fog magának
egy megfelelő opciót.
Mint minden iskola ez is folyamatosan
Számos indok van amiért ajánlanám a közgázt
fejlődik, és próbál egyre jobb és jobb
barátomnak, barátnőmnek. Először is ha sokáig
körülményeket biztosítani. De amin én
szeretne középiskolás lenni, mert hosszabbak a
személy szerint fejlesztenék az az, hogy
képzések mint a többi iskolákban. Valamint, ha
megjavítatanám a tetőt, hogy ne ázzon be az
bankba szeretne dolgozni, vagy könyvelő akar
iskola és hozzáépítenék az iskolához egy
lenni akkor egy kis betekintést kaphat mivel kell
termet ahol az iskolai rendezvényeket
majd foglalkoznija ha ezt a szakmát választja.
meglehetrendezni és elfér az egész iskola, ez Amiért ajánlanám még az, hogy itt nem csak
lehet egy nagyobb tornacsarnok is. Valamint unatkoznak a diákok hanem próbálnak minél jobb
növelném azt a teret ahol a diákok
eredmény elérni. Valamint, ha egyetemen tovább
szünetekben együtt lehetnének és az emeleten akar tanulni akkor megkönnyítheti az egyetemi
jó lenne egy-két fotel is. Valamint a
éveinek elejét, hogy ha közgazdasági egyetemre
diákoknak nagyon sok órájuk van egy nap és fog járni.
ha hazaérnek akkor otthon kell folytatniuk a
Továbbá az OKJ-s képzés amit elvégezhetsz az
tanulást és teljesen kimerülnek, hogy ha
iskola után plusz pontokat is jelent.
akarják tartani a tempó és így sem marad
idejük semmire az iskola mellett, a
bejárásokra ez különösen vonatkozik.
Magában az iskolában azt változtatnám meg Csak annak ajánlom az iskolát aki a pénz
hogy legyen egy nagyobb tér ahol különféle
világában szeretne elhelyezkedni, aki szereti a
programokat lehetne rendezni. Egy olyan hely matekot és szeret magolni. Máskülönben nem
is jó lenne ahol a diákok szünetekben le
érdemes.
tudnak ülni, enni esetleg beszélgetni és nem a
teremben üldögélnénk. Persze mivel nem
nagy az iskola ezért nehéz megoldani.

szerezhetek a pénzügyi világról, ahol
sehol máshol. Jó, hogy vannak olyan
tanáraink is, akiknek ebben
szakmában az iskolán kívül
vállalkozásuk is van, így jobban
beleláthatunk a mindennapi
tevékenységekbe. Az iskola mindig
próbál egy kis újdonságot vinni a
mindennapokba, a falak díszítésével,
osztálytermek festésével a
hangulatosabb mindennapokhoz.
Szeptembertől új büfét is kaptunk, ami
szerintem nagyon ötletes és vidám
kisugárzású lett. Amit hiányolok az
az iskolai közös tevékenységek, persze
akkor amikor nincs világjárvány, de
lehetne több vetélkedő, egy közösségi
tér ahol a diákok együtt lehetnek,
éjszakai programok, amiktől jobban
megismerhetnénk kikkel is járunk egy
iskolába. Ha egy barátom/családtagom
állna most iskolaválasztás előtt,
mindenképpen javasolnám neki a
közgázt, mivel egy biztos szakmát ad,
ami jól fizet, tovább is képezheti magát
ha ott marad plusz egy évet és a
tanárok is segítőkészek abban hogy
megértse a nehezebb szakmai
számításokat. Én szeretek a közgázba
járni, ezért is sajnálom hogy most nem
járhatunk iskolába a megszokott
módon.

7

8

9

10

Az iskola lehetőséget biztosít sok olyan
szakmai tantárgy megismerésére,
aminek tudásával megnyílik előttünk a
szakmai munka lehetősége.

Több közösségi programra lenne szükség, ami
által idősebbek/fiatalabbakat is
megismerhetünk iskolán vagy akár
évfolyamon belül. Így több dolgot is meg
lehetne tanulni, mint egy szimpla gimiben.
Azért jó közgázosnak lenni, mert olyan Megváltoztatnám az osztálytermek falszínét,
dolgokat tanít meg az iskola, amit
színesek legyenek, ami hangulatot ad az
máshol nem tanítanak meg pl.: mikor
iskolának. Több programokat szerveznék
kell adót befizetni, csekket feladni stb. évközbe, ami feldobja a diákok hangulatát,
Ezeket a dolgokat fontosnak és
illetve kedvét. Több olyan programot is,
érdemesnek is találom megtanítani
amivel közmunkát lehet gyűjteni. Ez hasznos
mindenkinek, hogy felkészítsék a
lehet a diákoknak a pár év alatt, amennyi időt
diákokat a nagy betűs életre. Ha valaki az iskolában töltenek.
a közgáz szakmával szeretne
foglalkozni, annak pontosan
megtanítják, hogy pl.: hogyan kell egy
vállalkozást felépíteni, hogyan legyél
könyvelő, mik a feladataid.
Azért jó közgázosnak lenni, mert a
Fejleszteni egy nagy közösségi teret kéne ahol
pénzhéten nagyon jó programok
az osztályok egyszerre tudnának ott lenni a
vannak és érdekesek is. Érdekes
közös sulis rendezvényeken, mint például egy
tantárgyak vannak.
ünnepségen. Más fejlesztést nem jut eszembe.
Az iskolában több szak közül lehet
Az iskolában a tantermeket változtatnám meg
választani, korábbi évekhez képest
színes fal es sok dekorációval.
most új szakok indultak az iskolában.
A diákélet a közgázban sokszínű. Van
lehetőség sportolni. Rengeteg
programot szervez az iskola, pl.: Vizi
tábor, sí tábor, külföldi utazások.
Cserediák program is működik az
iskolában. Van lehetőség különböző
versenyeken való részvételre a szakmai

Azért ajánlom bárkinek is ezt az iskolát, mint
ahogy már említettem, olyan dolgokat tanít meg,
amit máshol nem fognak. Azért is még, mert
érdekes ez a szakma, ha megtanulod belelátsz a
mélyébe, ami érdekes is tud lenni. Olyat tanítanak
meg az iskolában, amit magadtól nem lennél képes
megcsinálni. És olyannak ajánlom még, akit
érdekel a gazdaság, pénzügy és szívesen
foglalkozna az ilyesmi szakmákkal.

Barátaimnak azért ajánlanám, mert a közösség
egész jó és a hangulat is többnyire jó. A sulihoz
viszonylag közel van a belváros és szerintem ez
jó.
A közgázt azoknak ajánlom, akik pénzügyi,
gazdasági területen szeretnének érvényesülni.
Nagyon jó alapokat ad egy gazdasági egyetemre
való továbbtanuláshoz, de aki úgy dönt, hogy nem
akar továbbtanulni, elhelyezkedhet bankokban,
önkormányzatoknál, gazdasági társaságoknál.
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tantárgyakból. A jó eredmény a
későbbi továbbtanulásnál nagy előnyt
jelent.
Szerintem azért jó közgázosnak lenni
mert nagyon sok érdekes programot
szoktak szervezni a tanárok és a diákok
is. Ezekkel a programokkal sokkal
könnyebben megismerkedhetünk a
többi diákkal és akár saját
osztálytársainkkal is.

Azért jó Közgázos diáknak lenni, mert
olyan dolgokról tanulunk, ami az
életben is előfordul, hasznát is vesszük
a minden napokban. Az is előny, hogy
szakmai érettségit kapunk, amivel
bárhova el lehet helyezkedni.
Szerintem, amiben változtathatna
az iskola, hogy több közös program
legyen. Több olyan programot
szervezni, amivel jobban meglehet
ismerni a másikat. Azért ajánlom, mert
azoknak a tanulóknak is tovább
tanulást biztosít, akiknek az eredménye
nem elégséges másik iskolákban való
tovább tanulásra, itt mégis megkapják
az esélyt, hogy érettségi bizonyítványt

Először barátságosabbá tenném a tantermeket.
Azok a termek, ahol a régi padok vannak és
fehérek a falak szerintem nagyon ridegek.
Kifesthetnénk a termeket, több növényt,
virágokat tarthatnánk a termekben és a
folyosókon is. Megszüntetném azt, hogy a
másodikról is le kelljen menni a tanárok elé a
tanáriba óra elött. Az is jó lenne, ha lenne egy
ebédlő a suliba és ezáltal ebédszünet is.
Minden teremben lehetnének babzsákfotelek,
akár egy sarok is ahol vagy egy kis asztal
körülötte babzsákfotelekkel és ott lehetne
lenni szünetekben.

Azért ajánlanám neki mert ebben a suliban olyan
tantárgyak is vannak amik tényleg az életre
készítenek fel bennünket és később is hasznukat
vesszük a mindennapi életben.
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szerezzenek. Emellett az iskola további
szakmai végzetséget is nyújt az arra
érdeklődő diákoknak, ezzel biztosítva a
munkahelyen való elhelyezkedést. Ez
azért is jó, mert aki még nem döntötte
el, hogy hol szeretne tovább tanulni,
annak egy jó lehetőség mert így
hasznosan tölti el azokat az éveket ami
alatt kialakulhat az érdeklődési köre.
Szerintem egy nagyon jó előnye az
iskolának, hogy olyan tantárgyakat
tanulunk, amiknek az életben később
hasznát vehetjük. Ezek a szakmai
tantárgyak nagyon hasznosak ha valaki
később ezen a területen szeretne
továbbtanulni vagy dolgozni, ahhoz
egy jó alapot biztosít.
Az is egy nagyon jó lehetőség, hogy
vannak nyelvi előkészítős osztályok,
valamint hogy lehet nyelvet váltani. Ezt
saját magam tapasztaltam meg, és
ennek köszönhetően ma már két idegen
nyelvből két nyelvvizsgával
büszkélkedhetek.

Az iskolában szerintem nem olyan erős a
közösség összetartása. Ezeket közös
programokkal lehetne javítani, olyanokkal,
ami sokakat érdekel. Így aktívan ki tudják
venni benne a részüket, valamint újabb
élménnyel gazdagodhatnak. Talán a
diákoknak lenne ötlete, hogy milyen
programokkal lehetne ezeket javítani, milyen
programokon éreznék jól magukat, és az
nekik is egy jó érzés lesz, hogy meg lettek
kérdezve.
Valószínűleg ez az iskola mérete miatt van,
mert nem férnek el a nagyobb szabású
rendezvények.
Valamint szerintem egy jó lehetőség lehetne
az, hogy a diákok egyszerre két nyelvet
tudjanak tanulni, akár a németet és az angolt
egyszerre, vagy egy harmadik nyelvet.
Szeretném ismételni a saját példámat, hogy
bár két nyelvvizsgával rendelkezem, az egyik
nyelven már nehezebben megy a megszólalás
és a megértés szintén, mivel azt a másikkal
párhuzamosan nem gyakoroltam.

Ismerősöknek, barátoknak azért ajánlanám, mert
egy sima gimnáziummal ellentétben itt az egész
tanterv egy szakmai képzésre épül és nem csak
olyan tantárgyakkal kell foglalkozni, aminek az
életben nem is tudják hasznát venni, hanem ezeket
tényleg lehet használni, mert a közgazdaság
ismerete manapság nagyon fontos.

Ez a második nyelv akár szakkör szinten is
lehetne, mert manapság már tényleg az a
legfontosabb, hogy minél több nyelven
tudjanak az emberek beszélni. Ilyen nyelvek
lehetnének például az olasz, a spanyol, a
francia és az orosz is.
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Személy szerint én azért szeretek ebbe
az iskolába járni, mert segítőkészek a
diákok és a tanárok egyaránt. A jól
képzett tanárok még online oktatásban
is rendkívül jól megoldják a
problémákat és jól kezelik a
szituációkat. Bátran kérhetünk
segítséget bármiről is legyen szó, és
javítási lehetőségre is van esélyünk, így
semmiképpen nem vagyunk hátráltatva,
annak ellenére, hogy itthon kell
lennünk. Az iskola környezetére és
tisztaságára semmi panaszunk nem
lehet, mivel szép és rendezett a
környezet. Plusz pont nálam, hogy az
osztálytermünk kifestésére kaptunk
engedélyt az előző tanévben, így még
kényelmesebb. A tornaterem szintén jól
felszerelt, ezért bármiféle gyakorlatot
el tudunk végezni és sokszínűvé tenni
azokat. Én azért jöttem ebbe az
iskolába, mert sok helyen el tudok
majd helyezkedni ezzel a
végzettséggel. Ha netán mégsem fogok
elhelyezkedni ebben a szakmában,
szerintem akkor is hasznos, mivel jó
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rálátást kapok a mindennapi életre. Ha
ajánlanom kéne az ismerőseimnek az
iskolát bátran ajánlanám a felsoroltak
miatt.
Szerintem az a legfőbb erénye, ha ide
járnak a fiatalok, mert sok hasznos
dolgot tanulnak meg itt, talpraesettek
lesznek és tudják majd tudatosan
kezelni a pénzüket, ami mint tudjuk
egy nagyon fontos dolog.

Személy szerint nagyon örülnék, ha lenne
közösségi tér az iskolában, ahol a diákok
együtt tölthetnék a szüneteket, akár foteleket
lehetne elhelyezni, továbbá csocsó,
pingpongasztalt is lehetne kirakni, amellyel
tudnánk játszani. Mivel sajnos nincsen ilyen
fajta közösségi tér, ezért sokan inkább az
osztálytermekben maradnak, mint hogy a
folyosón zsúfolva álljanak és beszélgessenek.
Sok előnye lenne ennek, a diákok jobban
tudnának kapcsolatokat kialakítani építeni.
Akár lyukas órán is kényelmesebb lenne egy
nagyobb tágasabb térben lenni és ott készülni
a következő órára vagy inkább csak
szusszanni egyet az órák között. Mint ahogy
más iskoláknál is erre nagy hangsúlyt kéne
fektetni, hogy ne csak megéljük a
mindennapos iskolai napjainkat, hanem
azokat minél jobban élvezzük.
Azért jó közgázosnak lenni, mert olyan Az egyik dolog amit fejlesztenék az
közgazdasági tantárgyaink vannak,
iskolában, hogy lehetőségük legyen a
amelyek hasznosak lehetnek a
diákoknak akár már a középiskolás éveik alatt
mindennapi életünk során, és sok
is dolgozni olyan projekteken, amelyeket
hasznos ismeretre tehetünk szert,
hasznosítani tudnak a való életben is, illetve,
így ha egyetemen ilyen szakirányban
hogy kicsit közelebb kerüljenek a diákok a
tanulunk tovább az iskola megalapozza szakmai órákon a gazdasághoz, kicsit
ezt. Továbbá személyes példából
életszerűbb, izgalmasabb előadásokkal
színesíteni néhány órát, hogy ne csak a száraz,

Szerintem jó dolog, ha van egy alap ismeretünk a
pénz világáról, hogy hogyan zajlik az élet
körülöttünk, mert mindent végül is a pénz határoz
meg.
Továbbá sok-sok tanárral nagyon jó kapcsolatot
lehet kialakítani. Számíthatunk a
segítőkészségükre és mindenben próbálnak
nekünk segíteni.

Elsősorban annak ajánlom az iskolát, aki még nem
tudja, hogy mivel szeretne foglalkozni, de szeretne
már egészen fiatalon belekóstolni egy szakmába,
amely rengeteg mindenhez hasznos tudást ad. Az,
hogy miért csupán annyi, hogy nagyon sok jól
képzett, és szerethető tanár tanít itt, valamint
rengeteg barátságos, kedves diák tanul az
iskolában.
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kiindulva nagyon hasznosnak találom a
nyelvi előkészítős osztályt, ami
hozzásegített ahhoz, hogy időben le
tudjam tenni a nyelvvizsgát és ne
érettségi előtt kelljen erre is időt
szánnom. Valamint nagy élményt
nyújtott a színjátszó szakkör
középiskolás éveim elején, mivel
nagyszerű volt a közösség és sok
kedves embert megismertem ezáltal,
ezen kívül nagyszerű élményeket
élhettünk át együtt, mint például a
Helikon vagy a Petőfi Színház
által szervezett diákszínjátszós
rendezvény.
Sok olyan dolgot tanulunk aminek sok
hasznát vesszük az életben, még akkor
is ha valaki nem ebben a szakmában
szeretne elhelyezkedni. Viszont hogyha
valaki ezt a szakmát választja érettségi
után akkor nagyon jó tudást szerez a
továbbtanuláshoz.
Mert egy jó közösségbe kerülsz, ahol a
tanárok nagyja akiket megismertem
segítőkész és kedves,
valamint kitartanak amellett hogy a
lehető legjobban tudásuk szerint
átadják az anyagot. A tanítás
mellett szerintem jó programok is
akadnak bár én úgy gondolom, hogy a
tanárok hozzáállása a diákokhoz,

elméleti anyagot kelljen megtanulni, hanem,
hogy a fiatalok számára hasznosabb,
érdekesebb témákról is essen szó. A másik
például egy olyan szakkör ahol
megtanulhatják a diákok, hogyan kell egy
vállalkozást elindítani, mibe érdemes fektetni
a pénzüket, mi kell ahhoz, hogy sikeresek
legyenek a szakmában stb.

Én nem változtatnék semmit, de ha nagyon
kéne változtatni valamin akkor jó lenne ha
kevesebb óraszámban lenne az az óra
ami nem gazdasági és többen a gazdasági.

Azért ajánlanám az iskolát mert nagyon jó
rendezvények szoktak lenni és szerintem az iskola
is nagyon jó helyen van a városban, szóval aki
nem veszprémi, annak is könnyű a bejárás.

Először is én a padok/ székek kicserélésével
kezdeném tehát modernizálnám az
osztálytermeket.
Emellett a tornaterembe: több sporteszközt
vásárolnék (nem sokkal de legalább minden
labdajátékból legyen egy pici és normális),
valamint az ottani fűtést is megjavítanám.
Illetve a külső pályát is megcsinálnám mert
eléggé repedezett a beton és kimehet a bokád
könnyedén.

Azért ajánlanám mivel a mostani technikumban
kapunk már kapnak a diákok ösztöndíjat és ez
motiváló tud lenni, hogy jobban odafigyeljenek a
tanulmányaikra. Valamint van nyelvi előkészítő
ami biztosítja, a nyelvvizsgát. Valamint 6. év
végén(ha olyan tagozatra mész) , kapsz egy
szakmát valamint érettségit, ami jól tud jönni a
későbbiekben
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empátiája, fontosabb mint egy jó
program.
Sok érdekes dolgot lehet tanulni a
közgazdaságtanról.

Lehetne több érdekesebb program, ami
felkelti a diákok érdeklődését a szakmával
kapcsolatban.
Szerintem azért jó közgázos diáknak
Szerintem az nagyon jó lenne, ha a tanórákat
lenni, mert nagyon sok jó program van interaktívabbá tennék a tanárok úgy, hogy
az év folyamán ilyen például a nononline kvízeket (pl.: kahoot) vagy feladatokat
stop vetélkedő vagy a pénz hét, ezeken csinálnánk ami a tanóra anyagához
a programokon még jobban meg lehet kapcsolódik, szerintem így a diákok
ismerni az iskola diákjait, tanárait is a szívesebben oldanának meg feladatokat vagy
tanórákon kívül. Azért is, mert egy
a kvíznél még azt is kiírja, hogy ki teljesített a
nagyon hasznos szakmát tudunk
legjobban és ez is ösztönözheti őket.
elsajátítani az évek során, ami akkor is
jól jöhet ha nem ebben szeretnénk
elhelyezkedni a jövőben.
Közgázos diáknak azért jó lenni, mert Az iskolára ráférne némi változtatás és
sok új dolgot megtanulunk. Belelátunk fejlesztés, mint külsőleg és a falakon belül is.
a gazdaság világába és annak
Ezekkel a módosításokkal jobb és
szakterületeibe, mint például a
színvonalasabb lehetne az iskola. Néhány
könyvelés, pénzügyi intézésbe is.
változtatást szeretnék ajánlani.
Elsajátítjuk a gyors és gépírás
Először is külsőleg lehetne sokkal
rejtelmeit és egyéb informatikai
barátságosabb és szebb, mert ha most ránéz
ismereteket. Hasznos dolgokat
sok ember, inkább egy börtönt lát és nem egy
tanulunk, amit a későbbi éveinkben
iskolát. Lehetne több füves rész és
feltudunk használni. Összes tanár arra kiparkosított udvar, ahol a diákok szívesen
törekszik, hogy minden diák
kiülnek és beszélgetnek szabadidejükben.
sikerekben gazdag éveket töltsön el itt Akkor most térjünk rá a belső változtatásokra.
és , hogy sikeres emberek legyenek.
Szerintem a tanárok lehetnének
segítőkészebbek és arra törekedjenek ami a
diákoknak az erősségük és abban támogatni
őket. Fogadják el, hogy nem minden diák

Annak a barátnak ajánlanám, akit érdekelnek a
közgazdasági tárgyak és szakterület.
Elsősorban olyan barátomnak/barátnőmnek
ajánlanám aki nem utálja a matekot és akit érdekel
ez a szakma, mivel az iskolánkban a tanárok
segítségével nagyon jól el lehet sajátítani ezt a
szakmát vagy aki a későbbiekben valamilyen
ehhez hasonló területen szeretne elhelyezkedni.

Azoknak ajánlom, akit érdekel a gazdaság,
pénzügy világa és ebben képzeli el a jövőjét.
Illetve ebben a szakágban szeretne tovább tanulni.
Én őszintén szólva , nem hiszem hogy ebben
fogom megtalálni a számításaimat , de örülök,
hogy bepillantást nyerhettem ebbe a világba is.
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jóképességű egy adott tantárgyban. Ha ezt
elfogadják , akkor segítsék őket abban amiben
erősebbek és motiválják őket, arra hogy jók és
nem lehúzni azzal , hogy nem megy nekik és
nem lesz így belőlük senki. Álljanak ki a
diákok mellett és, ha látják , hogy nehezebb
időszakon megy át a diák , inkább segítsék
őket az útjaikban. A tananyag átadása ne csak
egy gyors és felületes átadás legyen, hanem
egy maradandó dolog, ami segít bennünket.
Szerintem van idő mindenre. Lehetne
kevesebb óra szám egy héten, mert az sem
normális , hogy a diák nem tudja kipihenni
magát csak tanul , iskolába megy és nem
élvezi a diák éveit. Nem fog tudni úgy
teljesíteni, ahogy azt szeretné és ahogy a
tanárok elvárják.
Sok program, segítőkész tanárok.
Ingyen elérhető internet/wifi, hogy ne saját
pénzen kelljen internetet használni az órán
A közgáz egy olyan hely, ahol akár
Tehát, ha egy jó társaságban szeretnéd tölteni
életre szóló barátokat szerezhet az
a középiskolás éveidet csak ajánlani tudom a
ember és egy nagyon jó, összetartó
közgázt. Nekem nagyon sok jót hozott az
közösség tagja lehet. Mindezek mellett életembe az, hogy ide jöttem.
olyan tudásra tehetünk szert, amit
később a mindennapjainkban is
hasznosítani tudunk, mint pl.: számla
írás, csekk kitöltés stb. Továbbá
könnyen el tudunk helyezkedni
bármilyen pénzügyi területen vagy
esetleg megnyithatjuk a saját
vállalkozásunkat aminek a könyvelését
akár mi magunk is meg tudjuk csinálni.

Befogadó közösség, felkészít a pénzügyekre.
Jó lenne, ha az iskolában fényesebbek lennének a
folyosók és esetlegesen a termek is színesek
lennének. Így a diákoknak és a tanároknak is jobb
lehet a közérzete és hatékonyabb lenne a tanulástanítás. Illetve csapatépítő, iskola közösségét
fejlesztő rendezvényeket is gyakrabban
szervezhetnének mint például a Nonstop.
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Szerintem azért jó közgázos diáknak
lenni, mert a suliban jó programok
vannak; azt tanulhatom, amit amúgy is
szeretnék, ilyen pl.: a gazdaságtan vagy
a számvitel; valamint rengeteg dolgot
megtudunk, hogy hogyan kezeljük a
jövőbeni pénzünket. Ha itt tanulunk,
akkor a jövőben sok helyen eltudunk
helyezkedni, dolgozni, és ez szerintem
nagyszerű dolog.
Szerintem azért jó közgázos diáknak
lenni, mert itt olyan alapokat
tanulhatok meg a szakmával
kapcsolatban, amik a továbbtanulásnál
előnyben részesítenek majd. Az iskola
remek közösséggel büszkélkedhet.
Különböző programokon és
rendezvényeken tudnak részt venni a
diákok a tanév során. A rendezvények
közül számomra a NonStop vetélkedő
és a pénzhét a legkedvesebb. A diákok
különböző versenyeken is indulhatnak,
más-más tantárgyakból. Az osztályok
minden évben osztálykiránduláson
vehetnek részt, ami még jobban
összekovácsolja az
osztályközösségeket. Ha esetleg
érettségi után úgy döntenének, hogy
nem tanulnak tovább, akkor az iskola
OKJ-s képzéseiből is választhatnak. A
nyelvvizsgára a tanárok alaposan
felkészítik a diákokat. Ha emelt szintű

Amit fejlesztenék, az az, hogy legyenek még
több programok a tanulóknak, valamint az
órák közti szünetekben szólhatna zene, ezzel
lehetne motiválni a tanulókat az órákra.

Azért ajánlom ezt az iskolát, mert itt többféle
szakmát lehet tanulni. Ha valakinek nem tetszik az
egyik szakmai tantárgy, és a másik igen, akkor
később akár ebben is el tud helyezkedni. Azért is
ajánlom, mert ha valaki a nyelvi előkészítős
osztályba jár, akkor az angol vagy a német nyelvet
megtudja tanulni, és ez is nagyon hasznos a
jövőben.
Azért ajánlanám ezt az iskolát a barátaimnak, mert
remekül el tudják sajátítani a szakmát, a
tanulmányaik során. Nagyon jó közösségre is
találnak az iskolában és különböző programokban
vehetnek részt.

érettségit szeretnének tenni, akkor a
felkészítő tanórákon is részt kell
venniük. A tízujjas gépírást is remekül
el tudják sajátítani a diákok, a többi
másik tantárgy mellett.

