Mit kínál a jubiláns?
Nyílt napot tartottak a III. Béla Gimnáziumban – riport Balázsné Györek Zsuzsanna
igazgatónővel
Nagy volt a sürgés-forgás, akár egy bevásárlóközpontban karácsony előtt. Tele a folyosó,
a lépcső, foglalt a társalgó összes helye. Aztán egyszer csak eltűnik mindenki. Becsengettek.
Az igazgatónőnek is órája van, ezért később keressük. Diáklányok mutatják az órarendet: nem
titkolt el semmit a gimi…
Ezt Balázsné Györek Zsuzsanna is megerősíti: – Mindegyik óra nyitott volt. 7.30-tól
„kifulladásig” biztosítottunk óralátogatási lehetőséget.
Megtudtuk, van olyan tanár, aki aktivitásra ösztönzi a látogatókat, van, ahol csak
megfigyelőként vesznek részt az órán a látogatók. – Lehetőséget adunk kérdések feltevésére
is. Az óralátogatások azt a célt szolgálják, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek az iskolai
munkába, megismerjék a tanárokat, diákokat. A nap folyamán két alkalommal külön
tájékoztatást is tartunk, hiszen van, aki a gimnázium, van, aki a szakközépiskola után
érdeklődik.
Két alkalmat azért kínálnak fel, hogy mindkét képzési forma iránt érdeklődők meg tudják
hallgatni mindkét tájékoztatást. Több embert sikerült megmozgatniuk, mint az elmúlt évben,
és a szakközépiskola után érdeklődők száma gyarapodott. 150-170 vendég fordult meg az
épületben, s a kínálat alapján biztos lesz köztük sok, aki vissza is fog térni az idén ötvenéves
intézménybe: – Magas színvonalú grafikus- és festőképzést kínálunk. Diákközpontúságot és
családias légkört. Azonkívül közös készülést előrehozott és emelt szintű érettségikre, ECDL
vizsgára, nyelvvizsgákra.
Igazgatónő rávilágít arra is, hogy ez miért jó, elmondja, így kevesebb stresszel jár
szülőnek, gyereknek a vizsgára való felkészülés.
Kíváncsiak voltunk arra is, melyek voltak a legáltalánosabb kérdések a látogatók részéről.
– A szakközépiskola esetében a kérdések főként a felvételi alkalmassági vizsgával, a grafikus
és festő szakma specialitásaival és a kollégiumi elhelyezés lehetőségeivel kapcsolatban
fogalmazódtak meg. A gimnázium iránt érdeklődők elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy
melyik nyelvet válasszák főnyelvnek, van-e lehetőség ECDL vizsgát tenni.
Na, és persze a legfontosabb: milyen eredményt kell elérnünk ahhoz, hogy „családtaggá
válhassunk”?…

Diáklányok segítik az eligazodást a nyílt napra érkezőknek a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
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