Miért jó közgázos diáknak lenni?
 Itt olyan szakmát tanulhatunk amit az élet szinte minden területén tudunk kamatoztatni.
Rengeteget megtanulhatunk a gazdasági szektorról, amire más környékbeli iskolákban nincs
lehetőség. Szerezhetünk egy olyan szakmát amire szükség van és nem mellesleg egy jól fizető
állásban helyezkedhetünk el vele. Nagyon sok olyan óránk van ami az életre is nevel minket
egy kicsit. Ez az iskola nagyon jó alapot ad. Ebben a nehéz helyzetben is jól látszik hogy ha
az itt megszerzett szakmában el tudok helyezkedni akkor még egy karantén sem tud
megállítani a munkában, hiszen sok irodai munkát otthonról is el lehet végezni.
 Közgázos diáknak azért jó lenni, mert nem csak az érettségire készít fel. Az érettségi
követelmények mellett, megtanuljuk a szakmával kapcsolatos dolgokat. A tanárok érthetően,
és jól elmagyarázzák számunkra a tananyagot. A legtöbb tanár a szakmai tantárgyak
tanulásánál életbeli példákat mesél nekünk, ami által érthetőbb lesz számunkra a tananyag.
Azért szeretek még ide járni, mert ezekkel a tudásokkal, amit eltudunk sajátítani, stabil helyet
tudunk állni az életben is. A közgáz nem egy nagy iskola szerintem, így a légkör is
barátságosabb, családias.
 Mert mi, diákok, belépünk az iskolába 8 általánossal és kiléphetünk 3 szakmával, mérlegképes
könyvelőként. Versenyelőnyhöz juthatunk a szakirányú felsőfokú felvételinél. Plusz aki nem
tanul tovább egyetemen, az szakmát tanulhat érettségi után. Például vállalkozási és
bérügyintéző, pénzügyi számviteli ügyintéző. Iskolánk szakgimnázium és a szakérettségivel
munkavégzésre jogosító szakképesítést ad.
 Azért jó közgázos diáknak lenni, mert nem csak az általános kötelező tantárgyakról
tanulhatunk, gondolok itt a történelemre, irodalomra, hanem a mindennapi élethez szükséges
tudnivalókat is el sajátíthatjuk. Közgazdasági alapismereteket akkor is érdemes tanulni, ha a
jövőben nem abban az ágazatban kívánunk elhelyezkedni, hiszen a pénz szerepet játszik
mindenki életében. Jó dolog, ha megtanulja az ember kezelni és helyesen használni.
 Könnyebben tudom átnézni a bérem miért kaptam ennyi fizetést, hitelnél ki tudom számolni
mennyit kell összesen fizetni.
 Aki tovább szeretne tanulni, az jó esélyekkel indul akár a Veszprémi Egyetem
Gazdaságtudományi karán.
 Az iskolai élet pezsgő, rendezvényekkel és kirándulásokkal teli. Sok programot szerveznek
az iskolában amik fejlesztik az osztályközösséget és közelebb hoznak egymáshoz minket.
 Lehetőségünk van nyelvtudásunkat fejleszteni.
 Részt lehet venni az iskolában szakkörökön is, mint például német szakkör, angol
szakkör, magyar nyelvi szakkör, matematika szakkör.
 Az évek során megtanuljuk a tízujjas vakírást is, ami a munkahelyen valamint a
mindennapokban is előny lehet.
 Jó közösség, tanárok segítőkészek, akár tanulással kapcsolatos, vagy egyéb más jellegű
problémával is fordulhatunk hozzájuk.
 Tanulmányi versenyre is lehetőség van.
 Tanórák izgalmasak, nem egyirányú, hanem oda-vissza van kapcsolat a diákok és a tanárok
között.
 Nyáron nincs iskolai elfoglaltságunk, hisz a szakmai gyakorlat a tanév folyamán történik.
 Nem szeretek a közgázba járni, ezért nem tudok rendes választ adni.
Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
 Szerintem jó lenne, ha lennének délutáni sportolási lehetőségek (röplabda, kosár, kézi), 9. óra
után, hogy tudjon az is menni, akinek 9 órája van.

 Tornaterem megnagyobbítása.
 Véleményem szerint el kellene fogadniuk a konditermi bérletet a heti +2 testnevelési órát
kiváltóként, mert akinek bérlete van, az tényleg jár edzeni, konditeremben dolgozó pedig alá
tudná írni a jelenlétit.
 Több növény!!!!!!!!!!!!!!!!! Nem csak a levegőt tisztítják, de kellemesebb érzést is a
diákoknak.
 Hogy ne csak a gazdasági tantárgyak élvezzenek elsőbbséget hanem az alap tantárgyak is mert
így sokkal nehezebb érettségizni.
 Szerintem a taniroda nagyon jó ötlet, de kevés ahhoz, hogy igazi gyakorlati tudásra tegyünk
szert, ezért fontos lenne a valódi irodai környezet több órában.
 Az iskolás éveim alatt nagyon hiányzott egy nagy közösségi tér, ahogy együtt össze tudunk a
többiekkel ülni, beszélgetni, enni, pihenni. Az iskola épületen kívül, az udvaron szintén jó
lenne egy otthonosabb kiülő rész, vagy kültéri kondigépek, így a lyukas óráinkat, szüneteket
a levegőn tölthetnénk esetleg sportolással.
 Az iskolában kialakítanék egy aulát, például a szalagavató bál megrendezésére, hogy ne másik
iskolában kelljen megrendezni.
 A termeket lehetne világos színekkel tarkítani, mint ahogy pár teremnél már látható, annak
érdekében, hogy egy kis színt vigyünk a hétköznapokba.
 Mégtöbb színes osztályt! Viszont az osztályok elé kellene terjeszteni a szín lehetőségeket,
amiket előre az igazgatóság a DÖK segítségével kiválaszt!
 Iskolát talán kicsit színessé, modernebbé, korszerűbbé változtatnám.
 Informatikai fejlesztések, modernizálnám a számítástechnikai berendezéseket.
 Az iskolában nagyon hiányoltam a közösségi programokat és szakköröket.
 Én minden évben szerveznék különböző közösségépítő tevékenységeket/versenyeket. Pl.:
Ipariban volt teremdíszítő verseny stb.
 Én személy szerint az iskola közösségét fejleszteném, ugyanis meglátásom szerint az
osztályok és az évfolyamok között nincs olyan jó kapcsolat, a tanulók nagy része inkább a
saját kis közösségében van és nem nyit más osztályok felé.
 Nyelvtanulás érdekében több külföldi iskolával fel lehetne venni a kapcsolatot, hogy
cserediákként kimehessenek a diákok, illetve ide is jöjjenek a külföldiek, mert véleményem
szerint ez a legjobb módszere a nyelvtanulásnak. Bár az iskolának nem a nyelvtanulás a fő
profilja az életben ez nagy segítség lehet annak, aki nyitott rá és a nyelvvizsgát is könnyebb
lenne megszerezni utána.
 A kerítések elé nagyméretű tuját ültetnék körbe, hiszen a kinti testnevelés órák alkalmával
nagyon zavaró a kinti emberek bámulása, olykor autók dudálása…
 Több előadás cégvezetőktől, akik tapasztaltak a cégalapítás, managelés terén.
 A géptermekben kicserélném a székeket, hogy kényelmesebbek legyenek, és például egy
gépírás órán is megfelelő testtartással tudjunk ülni. Most már a legtöbb teremben tv van
felszerelve. Ezeket a tv-ket valahogy máshogy rendezném el, inkább a falnak a közepére,
hiszen jelenleg két padsorból látható jó, viszont a harmadikból már nem igazán.
 Sokkal egyéniségre szabottabbá tenném. Mert a rosszabb tanulók sem buták, csak másban
jobbak.
 Az iskola honlapja borzalmas, ízléstelen, a Facebook oldalra a mémek nem valók,
komolytalanságot sugároznak.
 Az iskola honlapja gyerekes, ez lenne az első amit megtennék, illetve az iskolának egy profilt
kialakítani (egyenszínek, kabala (az már van, bár én szerintem a bagoly mint a tudás jelképe

jobban illett volna az iskolához), sportnál a verseny ruha/felső/melegítő) tehát - mai szlenggel
élve - olyan feed-et/profilt kialakítani amely egy idő után beleivódik a köztudatba és ezekről
egyből az iskolánk ugrik be majd mindenkinek. (nekem ilyen pl.: Pannon Egyetem GTK sárga és sötétkék) Nekem a Közgázról a kék (király), fehér, arany jut eszembe.
 Újra indítanám az instagram oldalt, hiszen a mai fiatalok inkább instagramoznak, mint
facebookoznak, oda az iskolai élettel kapcsolatos dolgokat osztanám meg. A facebookon
inkább a szülők vannak, tehát oda az iskolai jelentkezéseket és egyéb más komolyabb
hangvételű dolgot tennék ki, de az instagramot és a facebookot össze lehet kapcsolni és amit
pl a facebookon megosztanak, az az instagramon is meglesz osztva. Az ilyen posztokon
érdemes #-et használni, hiszen ezek sok embert elérnek. pl.: #közgáz #gazdaságiélet #diákélet
#pénzügyitudatosség #veszprémközgáz stb…
 Szerintem a szinten lévő TV-ken lehet zenét is hallgatni.
 Be lehetne vezetni, hogy az osztályokban tanulótársakat alakítsanak a diákok.
Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
 Boldogulni fog az évek múltával megfelelő közgazdasági ismeretekkel, ha ebben helyezkedik
el jól megfizetett munkája lesz, és nem utolsósorban a mai világban hasznos ha tud az ember
gépírni, ugyanis ennek megtanulásával ezerszer könnyebb a számítógépes munkát elvégezni.
 A barátaimnak is azért ajánlom mert tényleg egy jó alapot ad a közgáz és olyan dolgokat
tanulunk amit az életben is tudunk hasznosítani. A tanárok nagyon jól tanítják meg az anyagot,
valamint érthetően magyarázzak el, ppt-kel színesítik az órát. Segítőkészek, ha kell plusz órát
tartanak annak aki nem értette meg annyira az anyagot.
 Iskolánkat elég erősnek tartom, akit érdekelnek az ilyen jellegű szakmák, és el tudná magát
képzelni egy irodában s szívesen végezné, tevékenységét ne is rágódjon, tovább
mindenképpen a Közgázt válassza.
 Aki nem tudja még, hogy mi lesz, ha nagy lesz, a Közgázból más, főleg humán irányban is
tanulhat tovább. Ez a munka-és tudományterület kínálja a legtöbb, a legjobban fizető és
legbiztonságosabb munkahelyet és aki ezen a szakterületen kíván továbbtanulni az már a
középiskolás korában megismerkedhet az alapokkal, összefüggésekkel, a szakmával.
 Számos tanulmányi verseny és tanórán kívüli program várja az ide felvételt nyerő diákokat.
Például szakmai versenyek, egyéb tantárgyi versenyek, felkészítés emelt szintű érettségire,
természetjárás, sítábor, vízi tábor, sportversenyek, külföldi utazások, diákcsere németországi
iskolával, közösségi szolgálat megszerzése, könyvtár.
 Azért ajánlom a barátnőimnek, mert a Közgázban nagyon jók a tanárok. Nagyon jól
felkészítenek az érettségire. Az osztálytársak mindig segítik egymást. A tanáraink egytől
egyig barátságosak és kedvesek. mindenben támogatnak és bíztatnak minket. Örülök, hogy
részese lehetek az iskola mindennapjainak, és bátran merem ajánlani másoknak is, hogy
válasszák bátran a Közgázt!
 A barátnőmnek azért ajánlanám ezt az iskolát, mert itt is megtanuljuk az alap érettségi
követelményeket, viszont ezen felül egy szakmát is le tudunk tenni, így könnyebben el tudunk
később helyezkedni. Rengeteg kirándulást, sítábort, vízitábort szervez az iskola, amik egy
nagyon jó szórakozási lehetőségek.
 Tanárainknak célja az, hogy megértsük a tananyagot, ennek érdekében mindent megtesznek,
és többféle módszerrel próbálják átadni nekünk az ismereteiket. Barátságos maga az iskola
épülete, és nagy kültéri sportpályával rendelkezik.
 A folyosókon saját szekrényt kap minden diák év elején, így a nem szükséges dolgainkat nem
kell mindig magunkkal cipelni.
 Pályaudvarról könnyen és körülbelül 15 perc alatt eljuthatunk az iskolához.

 A mindennapos testnevelést kiválthatjuk kéthetente megrendezett kirándulással, amely során
szép helyekre juthatunk el, és egy boldog szombati napot tölthetünk el.
 Nem ajánlom egyik barátomnak sem, inkább azt szoktam mondani nekik hogy ne jöjjenek
ide.

