Nagyon jó lett a Nagy László Gimnázium „bizonyítványa” a 2017/2018-as tanévben

Már javában tart a nyári szünet, mi azonban leültünk, hogy átnézzük, értékeljük a gimnázium
idei „bizonyítványát”: lássuk, hogy mik voltak az erősségeink, amiket meg kell tartanunk, sőt
még tökéletesíthetünk; és melyek azok a területek, ahol esetleg javulásra van szükségünk.
Először is jóleső érzéssel gondolunk vissza arra a rengeteg kulturális vagy közösségi programra,
amiket biztosítani tudtunk tanulóink számára. Elsődleges célunk ugyan a minél színvonalasabb
oktatás, de nagyon fontosnak tartjuk a tartalmas és élvezetes szabadidős tevékenységeket is.
A teljesség igénye nélkül: volt paksi kirándulás az Atomerőmű megtekintésével, Budapesten a
Petőfi Irodalmi Múzeum és a Body kiállítás látogatása, székesfehérvári kirándulás, bicikli túra,
könyvmolyok éjszakája. A németesek tájház látogatásokon vettek részt pl. Mecseknádasdon, a
franciások francia gimnazistákat fogadtak, közös tanórákat tartottak, a 11. évfolyam –már
hagyományosan- Erdélyben töltötte a tavaszi szünetet, míg énekkarunk és más tanulóink
Eragny-ban, Párizsban az őszi szünetet.
Sportversenyek, idegen nyelvi dalos matiné, szaktantárgyi vetélkedők és a jól bevált Nagy
László Napi programok is színesítették a hétköznapokat.
Nagy örömünkre sikerült tanulóink jelentős részét „megfertőzni” a színház szeretetével.
Voltunk a Szigetvári várban musical előadáson, a Komlói Színházban tartott előadásokon,(a
Súgólyuk produkciói különösen sok tanulót vonzottak), de a KASZT-ra is sokan regisztráltak;
vittük a gyerekeket a rendhagyó irodalomórákra; Szekszárdon és Pécsett pedig több alkalommal
német nyelvű előadásokat tekintettek meg a diákok.
A városi műsorok szervezői rendszeresen számítanak már ránk, mi pedig örömmel adunk
lehetőséget tehetséges tanulóinknak a szereplésre. Mi adtuk pl. a városi március 15-i műsort,
idősek napi megemlékezést; a farsang történetéről szóló előadást és Mátyás királyra
megemlékező bemutatót tartottunk, az összetartozás napi városi megemlékezésen szerepeltünk,
a Német Klub programjain, megemlékezésein léptünk fel, a Déli Kapu nemzetiségi napon
énekeltek, zenéltek tanulóink; kórusunk, a Csajogányok pedig több alkalommal tett eleget
felkéréseknek. A Minden Más Fesztivál üde színfoltja volt a tanulóink munkáiból nyílt
interaktív kiállítás.
Minden lehetőséget megragadunk azért, hogy tanítványainkat minél több helyre eljuttathassuk.
Pályázatokat írunk, így idén is kihasználhattuk a „Határtalanul” program lehetőségeit: az
erdélyi kiránduláson kívül pl. szászvári, szigetvári és siklósi várlátogatásokat is szervezhettünk,
illetve tanulmányi kiránduláson voltunk a pécsi erőműben.
Nagy örömet szerzett tanulóinknak legújabb sikeres EFOP pályázatunk: minden osztályunkat
eljuttathattuk 3-4 napra a Balatonra. A pályázat finanszírozta a szállást (Balatonlellén,
közvetlenül a vízparton), az utazást és a napi háromszori étkezést. Látva a diákok lelkesedését,
igyekszünk ezt a pályázati forrást a jövőben is kihasználni.
Mint a cikk elején említettük, mindezek mellett a tanulmányi munka magas színvonalának
biztosítását tartjuk legfőbb feladatunknak, és szerencsére ezen a téren is igen elégedettek
lehetünk.

 A gimnázium tanulmányi átlaga a 2017/2018. tanévben 4,02 lett.
 Két évvel ezelőtt, a 2016/2017. tanévben: 3,82, a tavalyi év végén: 4,01 volt a tanulmányi
átlag, így az idei szép javulást mutat az előző évekhez viszonyítva.
 A nyelvi előkészítős képzésben résztvevő osztályok tanulmányi átlaga igen kiváló: 4,26,
/tavaly 4,23 volt, előtte 4,03 /, mely egyrészt igen komoly tanulmányi munkáról árulkodik,
másrészt pedig annak is köszönhető, hogy a hozzánk beiratkozó diákok az előző évekhez
képest nagyobb tudással, sokkal jobb tanulmányi eredménnyel érkeznek.
 A négyosztályos képzésben résztvevő osztályok tanulmányi átlaga 3,72 lett. Ez tavaly
3,79 volt, ami kis visszaesést mutat. Ez az eredmény sem rossz, ha összehasonlítást végzünk
más középiskolák hasonló osztályaival, mégis keressük a fejlődés lehetőségeit.
Mindenképpen javulásra számítunk már a következő tanévben, mert egyre jobb
eredményekkel kerülnek be hozzánk a tanulók ebbe a képzési formába is, illetve a nagyon
gyengén teljesítő diákok közül azok, akiket nem sikerült felzárkóztatni, más intézményben
folytatják tanulmányaikat.
 A tantárgyi dicséretek száma két év alatt 286-ról 366-ra nőtt. Ez a szép teljesítmény a
sok kiváló versenyeredmény mellett azt is tükrözi, hogy rengeteg kulturális és művészeti
tevékenységen jeleskedtek tanulóink. (Megyei és országos tanulmányi, sport és honvédelmi
versenyeredmények tekintetében is kimagasló volt az idei tanév, de ezekről különböző
cikkekben már beszámoltunk.)
 A kitűnő tanulók száma 22 fő, ez kétszer annyi, mint tavaly év végén. A jeles tanulók
/4,5 feletti átlag/ száma: 48 fő. Ez azt jelenti, hogy tanítványaink 27,5 %-a (70 fő) 4,5-nél
jobb eredményt ért el. Kiváló eredmény ez.
 Örömmel számolhatunk be arról is, hogy jelenleg tanulóink 21 %-a (54-en) középfokú
komplex nyelvvizsgával rendelkezik, s közülük 5-en sikeres felsőfokú nyelvvizsgát is
tettek. Fontos ez azért is, mert tanítványaink jelentős része egyetemi vagy főiskolai
továbbtanulásra jelentkezik (nagy örömünkre igen nagy százalékban fel is veszik őket), s
ennek két év múlva feltétele lesz a nyelvvizsga megszerzése.
 A tantárgyi bukások száma folyamatosan csökken: idén 26 volt. /2017-ben 27, 2016ban pedig 48 / . Az idei mutatót 9 tanuló érte el, tehát láthatjuk, hogy a sikertelen tanulók
száma is jelentősen csökkent a tavalyi 12-höz képest.
Köszönhető ez annak, hogy a tehetséggondozás mellett a gyengébben teljesítő diákok
segítése is fontos feladatunk, ezért korrepetálási lehetőségeket ajánlunk fel akár
csoportosan, akár egyénileg. Ezen a területen szeretnénk még hatékonyabbak lenni.

Végezetül álljon itt a kitűnő tanulók névsora, akiknek gratulálunk szép teljesítményükhöz! De
gratulálunk azoknak a diákjainknak is, akiknek nem sikerült ugyan ilyen bizonyítványt
szerezniük, de elégedettek lehetnek magukkal, mert becsülettel, sokat dolgoztak év végi
eredményükért. Büszkék vagyunk rájuk is!
Azoknak, akiknek nem adhat okot elégedettségre a bizonyítványuk, több kitartást, szorgalmat
kívánunk a következő tanévre; addig is viszont felhőtlen, szép napokat mindegyikünknek a nyár
hátralévő részére!

Kitűnő tanulóink: Bakó Máté, Bihari Marcell, Borbás Balázs, Cozac Ramóna, Cser
Alexandra, Czentner Blanka, Fehér Anna Klára, Gál Szabolcs, Goricsánecz Elián, Gyurisán
Dániel Gergő, Király Péter, Kispál Bence Tamás, Klonfár Krisztián, Kovács Bernadett, Kovács
Bianka, László Rebeka, Lovász Zsolt, Paján Boglárka, Schraub Lilla, Szigeti Dalma, Udvardi
Fanni, Völgyesi Soma
Kitűnő érettségi bizonyítványt szereztek: Farkas Viktor Márk, Rumli Péter, Scherdán
Arnold, Cozac Ramóna, Kispál Bence Tamás, Lovász Zsolt

