
Már hagyománnyá vált in-
tézményünkben, hogy ide-
gen nyelvi konferenciát szer-
vezünk a megye nyelvszakos
tanárai számára. Így volt ez
2006. február 18-án is, ami-
kor mintegy 35 angol és né-
met szakos kolléga tisztelte
meg jelenlétével rendezvé-
nyünket annak ellenére,
hogy szombaton került rá
sor, és így szabadidejüket ál-
dozták rá. Mi cserébe igen
színes és változatos program-
mal vártuk õket. A Nemzeti

Tankönyvkiadó és az Oxford Kiadó munkatársai egy-
egy elõadást tartottak az angol és a német szekcióban,
ahol megismerkedhettek az internet alkalmazásának
lehetõségeivel és a kultúra jelenlétének sokrétûségével
a különbözõ rendelkezésre álló tankönyvekben. 

Összesen hét bemutató foglalkozást is megtekinthet-
tek az érdeklõdõ kollégák a különbözõ korosztályok
csoportjaiban, megtapasztalva, hogy hogyan integráló-
dik az országismeret az oktatásba hetedik osztálytól ti-
zenkettedik osztályig.  Iskolánk tanulói közül mintegy
százan vettek részt a bemutató foglalkozásokon. 

A bemutatók témája nagyon változatos volt a televí-
ziózástól és az egészséges életmódtól az irodalmon és
zenén keresztül (Shakespeare, Sherlock Holmes, Mo-
zart) az amerikai elnökökig. Technikailag is igénye-
sen voltak felépítve az óratöredékek; az audiovizuális
eszközök közül nem hiányzott a magnetofon, a video,
a számítógép – a Power Point bemutató a diákok aktív
részvételével készült. Betekintést nyerhettek nagyobb,
nemzetközi projektekbe is. Így például a Mozart év al-
kalmából készült csoportmunkába és a Comenius
magyar-lengyel-német közös mûhelymunkába. Be-
mutató foglalkozást tartottak: német nyelven – Kele-
menné Berta Mária, Szászné Molnár Zsuzsanna,

Turcsányi Marianna, angol nyelven – Batki Arnold,
Szabóné Básti Csilla, Vincze Béláné, Zsiveráné Fekete
Borbála.

A rendezvény szüneteiben a Nemzeti Tankönyv Ki-
adó és az ILS idegen nyelvi könyvesbolt jóvoltából
könyvvásárt rendeztünk. 

A konferencia szponzorai voltak az Oxford Kiadó,
a Nemzeti Tankönyvkiadó és az ILS idegen nyelvi
könyvesboltja, akiknek köszönhetõen minden vendég
ajándékkönyvvel térhetett haza. A szervezés anyagi
oldalához hozzá járult a Nógrád Megyei Közoktatási
Közalapítványhoz benyújtott sikeres pályázat, melyet
Kiss Ernõné igazgatóhelyettes és Zsiveráné Fekete
Borbála munkaközösség vezetõ készített. 

A bemutatókat konzultációk követték, majd a kol-
légák értékelõ lapokat töltöttek ki. A visszajelzések
alapján elmondhatjuk, hogy van igény az ehhez ha-
sonló rendezvényekre és résztvevõk sok tapasztalattal
lettek gazdagabbak.
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Zsiveráné 
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Felsõfokú nyelvvizsga bizo-
nyítványt osztottak idén elõ-
ször iskolánkban. 

Pusztán a véletlennek kö-
szönhetõ, hogy a gimnázium
megnyitásának 40. évfordulója
és ez a számunkra fontos
„mérföldkõ” egybeesett. Mér-
földkõ, állomás, hiszen intéz-
ményünk mindig kiemelten
kezelte az idegen nyelvek taní-
tását, ám sok idõnek kellett el-
telnie ahhoz, hogy bizonyos
tantárgyakat angol nyelven ta-

nulhassanak a diákok.
Akik most érettségiztek, a 2002/2003-as tanévben

kezdték meg tanulmányaikat egy olyan osztályban,
amelyben a 35 fõbõl 17-en a két tanítási nyelvû képzést vá-
lasztották. Õk a matematika, fizika, biológia és a történe-
lem tárgyakat sajátíthatták el angol nyelven. Az évek során
a költözések miatt a létszám 14 fõre változott, ám õk sike-
res, 4,3-as átlagot felmutató érettségi vizsgát tettek össze-
sen kilenc tantárgyból. Mivel a 11. év végén mindannyian
elõrehozott érettségi vizsgaeredménnyel rendelkeztek an-
gol nyelvbõl – ami 100%-os emelt szintû jeles eredményt
jelentett számukra –, a záróvizsgán két választott tantárgy-
ból középszinten célnyelven tett sikeres érettségi vizsga
felsõfokú „C” típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyen-
értékû okirat megszerzését tette lehetõvé.

A tizennégy diák – elsõsorban a Bolyai, a város és a me-
gye történetében kétnyelvû – magyar-angol – érettségi bi-
zonyítványt vett át.

Az induláskor voltak nehézségek, de a csapat sikeresen
megbirkózott a magyarul sem mindig könnyû tárgyak cél-
nyelven történõ tanulásával, sõt, volt olyan diák, aki angol
nyelven és emelt szinten tett sikeres érettségi vizsgát a cél-
tárgyak valamelyikébõl.

A szép eredmény tanárok és diákok folyamatos, követ-
kezetes, szorgalmas, fáradságos, de kitartó munkájának
köszönhetõ.

Az érettségi vizsga tapasztalatait a vizsgabizottság el-
nöke, dr. Szerdahelyiné Hutter Angéla így fogalmazta
meg: „azok a szóbeli feleletek, amiket itt hallottunk, ösz-

szeszedettek, logikusan felépítettek, szépen szerkesztettek
voltak… Mindez nem véletlen, a két tanítási nyelvû képzés
rendkívül komplex módon képes fejleszteni a kommuni-
kációs készséget, így a tanulók nyitottabb, differenciáltab-
ban gondolkozó emberekké válnak, akik számára a nyel-
vi megfogalmazás és általában a kommunikáció nem je-
lent gondot.”

A vizsgaelnök elismeréssel nyilatkozott iskolánkról,
amely ilyen széles spektrumban kínálja a tárgyakat: „ … a
matematika nyelve angol, de itt biológiától, a fizika, a tör-
ténelem tantárgyig terjed a választék –, szerintem nincs
ilyen az országban – ez nagyon jó, mert egyfajta választást
kínál a gyereknek … Másrészt ez a képzés nagyon költ-
séghatékony volt, mert ezt négy évbe szinte nem lehet be-
letenni … Legyetek büszkék ezekre az eredményekre.”

Az osztály élete úgy zajlott a négy év alatt, mint min-
denki másé, igaz, a csapat nagyobb részének fontos volt a
tanulás, a megszerzett tudás. Sokan sokféle tanulmányi és
sportversenyen is részt vettek, pl. az Édes anyanyelvünk
verseny országos fordulóján, OKTV versenyen angol, föld-
rajz, matematika tárgyakból, Angol Nyelvi Civilizációs Ve-
télkedõ országos döntõjén; mellette atlétikában, ritmikus
sportgimnasztikában mutattak fel országos eredménye-
ket. Néptánc és népzenei együttesek, rockcsapatok tagjai-
ként, futballistaként is öregbítették iskolánk jó hírnevét.

Az érettségihez kialakult értékrenddel és pontosan ki-
tûzött célokkal érkezett el az osztály. A sok munka meg-
hozta eredményét: 34 sikeres érettségit tanúsító bizonyít-
ványt, amelybõl 14 angol-magyar nyelvû volt.
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Ezzel a címmel indult isko-
lánk, a königsbrunni gimnázi-
um és a kluczborki Adam Mic-
kiewicz líceum részvételével
hároméves nemzetközi
együttmûködési projekt 2005
õszén a Tempus Közalapít-
vány támogatásával. 

A projekt témája a színját-
szás, a színmûvészet, ami gö-
rög eredetû, és az európai kul-
túra szerves része, politikai
konfliktusokat és kulturális
különbségeket áthidaló kom-

munikációs eszköz, így kiválóan alkalmas a különbözõ
nemzetiségek közötti kapcsolatteremtésre, határokon át-
nyúló együttmûködésre.

A választott téma elõnye, hogy tartalmas, évrõl évre
más jellegû, változatos feladatot jelent, így sok diák be-
vonható a munkába.

Vállalt feladatok:
1. év: országunk, szûkebb régiónk színházi életének ku-

tatása, az eredmények megismertetése az együtt-
mûködõ intézmények diákjaival, és egy kiállítás
keretében iskolánk egész közösségének, valamint
az érdeklõdõknek való bemutatása városi szinten.

2. év: a választott téma alapján egy-egy színdarab meg-
írása. Közös workshop-ok alkalmat adhatnak a
színjátszó diákok együttmûködésére, egymás
munkájába való betekintésre.

3. év: az elkészült darabok színpadra állítása, és a projekt
zárásaként egy színházi fesztivál keretében való
bemutatása mindhárom országban.

Az elsõ tanévben környékünk színházi életével, a ma-
gyar színjátszás hagyományaival ismerkedtünk, könyve-
ket olvastunk, interneten kutattunk, felkerestük a város-
ban és a közelben mûködõ színjátszó csoportokat, meg-
néztük elõadásaikat, betekintettünk a próbákon folyó
munkába, riportokat készítettünk. Így jutottak el
Szászné Molnár Zsuzsanna tanárnõvel a 8.D és a 9.A
osztály tanulói a Petõfi Színjátszó körhöz és a Kassán

mûködõ, magyar nyelven játszó Thália Színházba. Kele-
menné Berta Mária tanárnõ és diákjai keresték fel a
KiViSzi színjátszó csoportot, és õk mutatták be Nemzeti
Színházunkat. A 10. B osztály németesei ismerkedtek az
egri Gárdonyi Géza Színház történetével, jelenével, ellá-
togattak a Vertich Stúdió próbájára és elõadására. Az is-
kolánkban mûködõ színjátszó csoportok bemutatásá-
ban segítségünkre voltak a vezetõ tanárok, Kancsulik
Attiláné és Gressainé Lóránt Lujza tanárnõk, valamint a
csoportban dolgozó diákok. Segítségüket ezúton is kö-
szönjük. Nagy élmény volt, hogy mindenhol örömmel,
szívesen fogadták az érdeklõdést, segítségünkre voltak
az anyaggyûjtésben. Ezekbõl plakátok készültek, ame-
lyeket 4 nyelven mutatunk be a folyamatosan bõvülõ
honlapon. 

Hogyan látják a diákok a projektmunkát? Néhány az
értékeléshez leadott vélemények közül: 

– „Véleményem szerint a Comenius projekt több rész-
rõl is hasznos. Nemcsak kapcsolatokat, barátokat lehet
szerezni, hanem tapasztalatokat és tudást is. A három
különbözõ iskola megmutathatja saját közösségét, szo-
kásait, és így megismerhetjük a számunkra eddig isme-
retlen színtársulatokat, embereket.”

– „A kutatómunka érdekes volt és nagyon örültem,
hogy ott lehettem Kassán, és fotókat készíthettem a pla-
kátokhoz. Mindenképpen pozitívnak tartom, hogy két
diáktársam kiutazhatott Németországba. Kicsi csalódást
okozott azonban, hogy a németek és a lengyelek nem jöt-
tek el a mi kiállításunk megnyitójára.”

– „A munka érdekes volt, sok újat tudtam meg a kü-
lönbözõ színházakról, de a fordítások sokszor nehezek
voltak.”

– „Ebben a projektben más országok kultúrájával,
színházi hagyományaival ismerkedhettünk meg. Honla-
pot készítettünk, kapcsolatot teremtettünk német és len-
gyel diákokkal. Különbözõ, számunkra ismeretlen szín-
darabokról olvashattunk, láthattunk belõlük részleteket,
képeket. Betekinthettünk egy közeli színjátszó csoport, a
Vertich Stúdió próbáiba, és megnézhettük több elõadá-
sukat, melyek után néhányunk kedvet kapott más szín-
darabok megtekintéséhez is. Új ismerõsökre, barátokra
találtunk, és a csoportunk egysége is erõsödött a projekt-
bõl adódó közös munkák során.”
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Intézményünk képzési
szerkezetét tekintve azon
megújuló, szerkezetváltó is-
kolák közé tartozik, amely a
változó gazdasági környezet
igényeit figyelembe véve ha-
tározza meg fejlesztési, egy-
ben fejlõdési irányát. Az in-
novatív gondolkodásmód
eredményeképpen született
meg az ötlet, mely a jubiláló,
középfokú idegenvezetõi
képzést Magyarország egyik
legjobb hírû és elismert fel-
sõfokú intézményével

együttmûködve felsõfokú szakképzésre váltotta fel. 
Városunkban a Bolyai János Gimnázium vezetése a

90-es években az elsõk között ismerte fel a folyamat-
ban rejlõ lehetõséget és az idegenforgalom, a turizmus
területén találta meg azt a fejlesztési irányt, melynek
alapkövét az iskola magas szintû nyelvoktatása, más-
részt a térség ezen idõszakának idegenforgalmi hátte-
re jelentette. 

Iskolavezetésünk Salgótarján város oktatási kon-
cepciójával összhangban alakította ki a szakképzésre
vonatkozó szakmai és pedagógiai képzési programját,
hiszen a szakképzés profilja egybeesett Salgótarján
térségének fejlesztési koncepciójával, a város idegen-
forgalmi kitörési lehetõségeivel. 

Intézményünkben 11 évvel ezelõtt, az 1995/96-os
tanévben indult meg az érettségire épülõ OKJ- szakké-
pesítést nyújtó egyéves idegenvezetõ és hostess kép-
zés. A képzés célja az volt, hogy azok az érettségizett
fiatalok, akik sikertelenül próbálkoztak a felvételivel,
piacképes elsõ szakmához jussanak, magas szintû
nyelvtudással rendelkezzenek, és a késõbbiekben se-
gítségére legyenek a városnak és szûkebb régiónknak
a helyi idegenforgalmi értékek közvetítésében, ven-
dégkísérõi és informátori feladatok ellátásában.

Az elmúlt évek bizonyították, hogy tanulóink felké-
szítése az idegenforgalom alaptevékenységeinek gya-
korlására eredményes volt, és van létjogosultsága az
idegenforgalmi szakemberek képzésének.  

Be kellett azonban látnunk, hogy a gazdaság és a
társadalom gyorsan változó igényeinek csak úgy tu-
dunk megfelelni, ha idõnként újítunk, és lépést tar-
tunk a megújuló képzési rendszerrel. Ezt a megújulást
a középfokról felsõfokú szakképzésre történõ váltás-
ban látjuk. Képzési céljainkat elsõdlegesen a megvál-
tozott munkaerõ-piaci igények, a felvételi feltételek
várható átalakulása, valamint a bolognai modellnek
megfelelõ képzés rendszerére való áttéréssel a felsõfo-
kú képzés elsõ fokozatára való átlépés feltételei hatá-
rozzák meg. 

Intézményünk gondos mérlegelést követõen vá-
lasztotta ki azt a felsõfokú oktatási intézményt, amely-
lyel a törvényi elõírásoknak megfelelõen szerzõdést
kötöttünk felsõfokú idegenforgalmi szakmenedzser
képzés indítására. Ez az intézmény a Budapest Gazda-
sági Fõiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegen-
forgalmi Fõiskolai Kara, amely magas szintû szakmai
elismeréssel és hírnévvel rendelkezik úgy a továbbta-
nulni szándékozó fiatalok körében, mint a munkaerõ-
piacon. Az egyéves elõkészítõ munka, amely a felsõ-
fokú szakképzési program kidolgozásából, a tárgyi és
személyi feltételek akkreditációjából és számtalan
egyeztetésbõl állt, meghozta gyümölcsét és a BGF szi-
gorú feltételeinek megfelelve, iskolánk megkapta a fel-
sõfokú szakképzés indításának engedélyét. 

A képzés során egyrészt a fõiskolával történõ
együttmûködésünkre, másrészt 11 éves hagyomá-
nyokkal rendelkezõ idegenvezetõi szakképzési gya-
korlatunkra építve tudunk tanulóinknak a piaci elvárá-
soknak megfelelõ versenyképes tudást, ill. a munka-
adók szempontjából is keresett szakmát nyújtani. 

Ez a képzési forma egyben a felsõfokú tanulmá-
nyok fõpróbájának is tekinthetõ, a végzettek a késõb-
biekben gyakorlottan kerülnek be a felsõoktatás kör-
forgásába. Egyes felsõoktatási intézmények vizsgála-
tai szerint, akik felsõfokú szakképzés megszerzése
után kerültek be egyetemi vagy fõiskolai szakra, átlag
feletti teljesítményt nyújtottak. 

A felsõfokú szakképzés négy féléves (2 év) képzési
idõbõl áll, mely alatt a tanulók 120 kreditet szerezhet-
nek, melybõl maximum 60 kreditet szakirányú to-
vábbtanulás esetén beszámítanak, így a legjobb ta-
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Kelemenné 
Berta Mária



nulók rövidített képzésben szerezhetik meg a fõisko-
lai diplomát.   

A jelenlegi felvételi rendszerben a felvételhez szük-
séges minimális ponthatár 72 pont, ez azonban még
mindig kevesebb, mint az alapszakoknál elõírt mini-
mális követelmény (78 pont). További elõny, hogy a
diákok tanulói jogviszonyt kapnak, azaz lesz diákiga-
zolványuk, és ugyanazok a jogok és kedvezmények il-
letik meg õket, mint más diákokat: jár utánuk családi
pótlék és szükség esetén árvaellátás. 

A rendszer a diákok számára kedvezõ, hiszen a fel-
sõfokú szakképzés megszerzése után a hallgatót még
megilleti az ingyenes tanulás joga, így mehet tovább
állami finanszírozású alapszakra. A két éves felsõfokú
szakképzés az új típusú bolognai rendszerben lénye-
gében a többciklusú képzés elsõ lépcsõje, mely érett-
ségire épül, OKJ szakképesítést ad, és a szakirányú fel-
sõoktatási intézményekben kreditpontok formájában
beszámítható a további tanulmányok során. A tanul-
mányok végén a diák nem diplomát, hanem az Orszá-
gos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ felsõfokú
szakképesítést kap. 

A felsõfokú idegenforgalmi szakmenedzser képzés
elsõ szakképesítés megszerzése esetén államilag tá-
mogatott képzés formájában vehetõ igénybe. Azok
számára azonban, akik már rendelkeznek más irányú
szakképesítéssel, de kedvet éreznek az idegenforgalmi
szakma iránt, némi térítési díj ellenében szintén nyit-
va áll ez a képzési lehetõség. 

A képzés sajátosságait és újdonságait összefoglalva
elmondható, hogy intézményünk hírnevének növelé-
se, a szakképzési struktúrának a megváltozott igé-
nyekhez való alakítása mellett, a város számára is fon-
tos kitörési pont lehet az idegenforgalom fejlesztése.
Ehhez a fejlõdési irányhoz kíván a iskolánk csatlakoz-
ni, a maga módján segítséget nyújtani azzal, hogy el-
indít egy felsõfokú szakképzést – lehetõséget teremtve
a fiatalok számára ahhoz, hogy Salgótarjánban is hoz-
zájuthassanak versenyképes tudáshoz, s egyrészt ko-
moly szakmai ismereteket adó, a felsõoktatásban to-
vább hasznosítható képzésben vehessenek részt, vagy
szükség szerint meghatározott szakmai tevékenység-
re felkészült, a munkapiacon közvetlenül alkalmazha-
tó gyakorlati szakembereket képezzen.
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