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címzett: én
Azért jó közgázosnak lenni, mert rengeteg érdekes és új tantárggyal ismerkedtem
meg 5 év alatt ami hatalmas segítség lesz az egyetemen. 5 év után kapok egy
szakmát ami plusz pontokat jelent a tovább tanulásnál vagy ha nem tanulnék tovább
magasabb bért jelent hiszen van egy szakmám tehát jobb pozícióról tudok indulni a
munkavállalás kezdetén. Sokkal kedvezőbb lenne az iskola, ha egyszerre 2 nyelvet
kezdenénk el tanulni 9.-be és ha lenne egy nagyobb közös helyiség, tornaterem ahol
az iskola össze tudna gyűlni.
Szerintem a közgazdasági tudás a mai világban előny.
Hasznosnak tartom ezt az elmúlt 4 évet, és nagyon örülök hogy végül ide jöttem.
A mai világban a közgazdasági ismeretek kamatoztathatóak nagyon sok területen.
Az iskolában talán annyit változtatnék hogy lehet ne a diákoknak is egy
étkező/pihenő rész hogy ha épp lyukas órája van, vagy megakarja melegíteni az
ebédjét, esetleg lehűtteni.
Ismerősöknek pont azért ajánlanám amit az elején felsoroltam.

1.Hasznos tudásra tettem szert míg a közgázba jártam. Barátokat szereztem
es a tanáraimmal is jó viszonyt ápoltam az évek alatt. Közel volt az uszoda, ha
iskola után el kellett intéznem valamit a pláza útba esett és a pályaudvar is 15
perc alatt elérhető.
2. Korszerűsíteni lehetne a padokat és székeket. Viszont a padokban a
tárolópolc hasznos lenne, hogy az éppen nem használatos felszerelést be
lehessen tenni és jobban elférjenek a diákok. Amennyire kivitelezhető a már
kifestett osztálytermekhez hasonlóan a többi is kaphatna egy kis színt, jobb
lenne hangulatuk a termeknek (kicsit otthonosabbak lennének).
3. Fontos, az későbbi életünkhöz hasznos dolgokat tanulhatunk. Sokkal
jobban tudunk döntéseket hozni az ismereteink függvényében. A pénzügyi
ismereteinket a banki ügyéknél, a gazdasági ismereteink a tudatos
döntéshozatal és vásárlás téren jelentenek nagy segítséget. A jogi
alapismeretink a szerződések, jogaink es kötelezettségeink megértésében
nyújtanak nagy segítséget. Amit adózásból tanulunk, azok a későbbiekben
mikor majd dolgozunk lesznek hasznosak, hiszen tisztában leszünk azzal,
hogy miért nem a bruttó bért kapjuk kézhez, és tudni fogjuk hogy miért,
pontosan mit és milyen mértékben vonnak tőlünk.

Azért jó közgázos diáknak lenni, mert az élet fontos dolgaiban (pénzügyek, hitelfelvétel stb)
szinte teljes áttekintést kapunk, emellett a vállalkozás működtetéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati alapokat megkapjuk, a tanárok segítőkészek és jól képzettek, így ajánlom bárkinek,
aki ezen szakmák valamelyikével szeretne a továbbiakban foglalkozni. Az iskolában
nyári/külső gyakorlatot lehetne alkalmazni, ahol a diákok életszerű példák és a
mindennapokban felmerülő feladatokkal találkozna így esélye lenne a szakma ’életszerű’
részét is megtanulnia, megtapasztalnia a tanteremben zajló általános példákon felül.

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.
Véleményem szerint a diákoknak biztosan hasznos lenne egy ebédlő helyiség és egy nagyobb
közösségi tér, ahol kényelmesen beszélgethetnének a szünetekben. Valamint a géptermekbe
ráférne egy csere a régi és kényelmetlen székekre.

Miért jó közgázos diáknak lenni?
Véleményem szerint, azért jó közgázos diáknak lenni, mert itt olyan szakmai dolgokat
tanulhatunk meg, ami később a minden napi életünkben is segítség lehet, még akkor is ha
később még sem a közgazdasági irányban szeretnék elhelyezkedni. A mindennapi életben
mindenhol megtalálhatjuk a gazdasági vonatkozásokat és megtanuljuk meglátni az életben az
összefüggéseket a pénzügy területén is. Például megtanulhatunk okosan gazdálkodni, továbbá
az adózás és a számvitel területén is tanulhatunk fontos dolgokat.
Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Több olyan gyakorlatiasabb oktatást vezetnék be ahol, például elmehetünk egy irodába vagy
egy vállalathoz, hogy a diákok láthassák, hogy hogyan működnek a való életben azok a
dolgok, amiket megtanultak.
Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Azért ajánlanám ezt az iskolát, mert véleményem szerint nagyon jó a közösség. 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.

A Közgáz nem csak annak jó, aki könyvelő vagy bérszámfejtő szeretne lenni. A Közgáz
mindnekinek jó. Egy biztos alapot ad a felnőtt életünkhöz. Sokkal jobban tudjuk kezelni a
pénzügyeinket, lesz rálátásunk a gazdaságra és egy hivatalos levél megfogalmazása
és/vagy elolvasása se okoz majd problémát.
Rengeteg irányban lehet továbbtanulni és elhelyezkedni ezzel a szakmával.
Nem csak a tantárgyak izgalmasak ebben az iskolában, a mindennapi közösségi élet is

nagyon jó, különböző programokkal színesítik a mindennapokat (pl. NonStop). A Közgáznak
van egy külön hangulata, Közgázosnak lenni egy életérzés!

