Pénzhét 2021.

Az idei Pénzhét keretén belül, arra kerestünk válaszokat a diákok körében, hogy




miért jó közgázos diáknak lenni,
miért ajánlanák a barátaiknak az iskolát, illetve
mit változtatnának az iskolában mely területeket fejlesztenék.

Osztályom – 13.a – tanulói 5. éve járnak az iskolába.
Érettségi után 1 éves OKJ képzésen maradtak az iskolába, hogy tanulmányaik befejezése után
egy szakmával a kezükben kezdjék el a nagybetűs életet, vagy egyetemen folytassák a
tanulmányaikat, és a sikeres vizsga birtokában a megszerzett tudás mellett többlet pontokat is
szerezzenek.

A diákok egyöntetű véleménye, hogy nagyon hasznos tudásra tettek, tesznek szert a
közgázban töltött idő során, melyet, az élet sok területén fognak tudni kamatoztatni.

Pénzügyi, számviteli gazdasági ismeretek birtokában sokkal jobban eligazodnak a
mindennapokban, a tudatos döntéseiket meghozatalában segíti, legyen az befektetés, vagy egy
hitel felvétele,
Adózási ismereteiket fel tudják használni majd egy bértárgyalás során, tisztában lesznek vele,
mennyi lesz a keresetük nettó értéke.
Ügyviteli ismeretnek köszönhetően, nem fog gondot okozni, egy hivatalos levél
megfogalmazása, annak értelmezése, nem beszélve a tízujjas gépírás előnyeit.

Egyik diák szavait idézve
„ Számomra a Közgáz nagyon sok mindent hozzáadott az életemhez, ezért,
nyolcadikos koromba nem is dönthettem volna jobban, amikor ezt az iskolát
választottam. Megtanított teljesen más szemszögből látni a világot és egyben
megérteni az élet lényeges dolgait. Bárhogy is alakuljon később, az biztos, hogy
stabil lábakon fogok állni az itt megszerzett tudásomnak köszönhetően, és
hatalmas előnyömre fog válni. Az itt megszerzett tudás és az igazi barátságok is
örökké tartanak.”

Mindegyik diák egyöntetűen ajánlja az iskolát a továbbtanulás előtt álló diákoknak a fent
említett hasznos tudás megszerzése mellett, kiemelték, hogy idézem:
„ A tanárok nagyon jól át tudják adni az tananyagot, de ha esetleg valamit
mégsem értünk, akkor mindig megpróbálnak segíteni, ha kell újra
elmagyarázzák. Továbbá nagyon jó szakmai oktatásban részesülünk az
iskolában.”

Tanulók által tett javaslatok


Szinte minden diák a közösségi teret hiányolja az iskola területén, hogy nincs, egy
olyan helyiség ahol együtt tölthetnének tanórai foglalkozáson kívüli időt a diákok
kötetlenebb formában,



Tovább egy olyan helyiség szükségességét emelték többen, ahol az iskola teljes
létszámban részt tudna venni egy ünnepségen, vetélkedőn stb.



Szinte összes tanuló hiányolja, hogy nincs egy olyan helyiség, ahol kényelmesen
megebédelhetnének, melegítési, hűtési lehetőség lenne az otthonról hozott ételeknek.



A tornaterem fejlesztését is többen kiemelték, a kinti pályák felújítását,
korszerűsítését, hogy több időt legyenek az udvaron a tanulók.



Fejlesztendő területnek említették a termek felszereltségét, padok, asztalok cseréjét, a
géptermeket kiemelve.



Két diák kiemelte, hogy hasznos dolognak tartanák, ha lehetőség lenne külső helyszínen
is betekintést nyerni az iskolában megtanultaknak, hogy gyakorlatban is
megismerkedjenek a munkafolyamatokkal.



Egy diák említette, hogy örült volna, ha 9. évfolyamtól két idegennyelv tanulásra lett
volna lehetőség

Végezetül szeretném az összefoglalót egyik diákunk hozzászólásával zárni.
„A Közgáz nem csak annak jó, aki könyvelő vagy bérszámfejtő szeretne lenni.
A Közgáz mindenkinek jó. Egy biztos alapot ad a felnőtt életünkhez. ……
A Közgáznak van egy külön hangulata, Közgázosnak lenni egy életérzés! „

Veszprém, 2021. március 11.
Pékné Beke Renáta
13.a osztályfőnök

