
Iskolaválasztás előtt… 
 

 
Minden évben eljön az az idő, amikor az általános iskolásoknak el kell dönteniük, hogy merre 
mennek továbbtanulni. Én szüleimmel együtt hatodikosként döntöttem úgy, hogy 
megpróbálok egy hatosztályos gimnáziumba bekerülni. Szerencsésnek érzem magam, hogy 
így tettem, és immár 4. éve járok az Ady Endre Gimnáziumba. A nyolcadikosok és 
hatodikosok nyílt napján most is sokan érdeklődtek, hogy milyen lehet a gimnázium, mert 
több információhoz akartak jutni. Alkalmam nyílt két diákot megkérdezni, hogy miért 
látogattak el iskolánkba. 
Elsőként Szabó Mártont kérdeztem meg, aki hatodikos tanuló. 
 

- Melyik iskolából jöttél? 
-  A Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből. 
- Miért gondolkozol azon, hogy hatosztályos képzésre jelentkezz, és otthagyd az eddigi 

iskoládat? 
- Azért, mert jó lenne egy olyan iskolába járni, ahol nem csak alapismereteket 

sajátíthatok el, hanem gyorsabban okosodhatom, és tágabbá válhat a műveltségem.  
- Kitől hallottál iskolánkról? 
- A testvérem ide jár, és sok mindent mesélt arról, hogy milyen jó a hangulat, és 

mennyire szeret adys diák lenni.  
- Most, hogy itt vagy, mi a véleményed? 
- Nagyon tetszik a gimnázium, főleg az, hogy ilyen családias. Ezért is érzem jól itt 

magam. Mindenki nagyon kedves, és ami feltűnt, hogy mindenki mindenkivel jóban 
van. 

- Milyen látogatható órákra ültél be, és mennyire nyerték el a tetszésedet? 
- Kémiára, olaszra és magyarra. A kémia érdekes volt, hiszen kísérleteztek. Olaszórán 

nem értettem semmit, de ettől függetlenül megtetszett a nyelv. A magyarórán pedig 
élveztem, hogy beleláthattam a diákok életébe, és abba, hogy milyen egy gimnáziumi 
magyaróra. 

- Gondolom, te is meglátogattad a DÖK által szervezett teaházat. Mi a tapasztalatod 
ezzel kapcsolatban? 

- Igen, meglátogattam.  Ott is érződött a családias légkör. Kedvesen fogadtak, 
beszélgettek velem tea és ropi mellett olyan diákok, akik hatosztályos képzésben 
vesznek részt. Sok információhoz jutottam, ezzel is segítették a döntésemet. 

- Köszönöm, hogy időt szántál rám. Bízom benne, hogy jövőre találkozunk! 
 
 
Második beszélgetőtársam Váradi Réka nyolcadikos tanuló. 
 
- Melyik iskolából jöttél az Ady Endre Gimnáziumba? 
- A Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából, Hajdúhadházról. 
- Az, hogy hajdúhadházi vagy, nem lenne neked probléma, ha később a mi iskolánk 

tanulója lennél?  Bejáró vagy kollégista lennél? 
- Bejáró lennék, és úgy hiszem, ez a legkevesebb. Jó, hogy ez az iskola mindenhez 

közel van, könnyen megközelíthető. 
- Miért látogattál el ide? Ki ajánlotta neked a sulit? 
- Meg akartam tudni, hogy néz ki az iskola, milyen a színvonala, a légköre, hogy telik 

itt egy átlagos nap. Sokan mesélték már, hogy mennyire jó gimnázium, ezért is 
döntöttem úgy, hogy ellátogatok ide. 



- Milyen órákra ültél be, és hogy tetszettek? 
- Irodalomra és angolra. Az angolórát rendkívüli módon élveztem. Egész órán csak 

angolul beszélt a tanárnő. Minket, érdeklődőket is bele akart vonni tanulásba, kisebb- 
nagyobb sikerrel. A diákok felszabadultak voltak, látszott, hogy ők is élvezték a 
tanórát.  

- Melyik tagozat érdekelne leginkább, és miért? 
- Az angol nyelvi előkészítő, mert elölről szeretném kezdeni a nyelvtanulást, hogy 

biztos alapokra tegyek szert. 
- Mit vártál el az iskolától, és milyen képet kaptál róla? 
- Az épület állapotában kellemesen csalódtam, pozitív benyomást tett rám. A diákok 

oldottak és közvetlenek voltak velem. Mindenki barátságos egymással, a légkör pedig 
családias.  

- Köszönöm, hogy választ adtál kérdéseimre, és remélem, úgy látod, hogy az iskola 
alkalmas a tanulmányaid folytatására! 

 
 
Úgy gondolom, hogy egy nyílt nap után minden diák könnyebben el tudja dönteni, hogy mi a 
legjobb neki. Részt vehet egy tanítási napon, s ez segít neki a választásban. Nekem is sokat 
jelentett néhány évvel ezelőtt, s azóta is azt vallom, hogy akkor jól döntöttem.  
 
      Nagy Henrietta 10. A 
       
 
 
 
 


