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– Kérem, mutassa be az iskolát, kiemelve története során 
a jelentősebb eseményeket!

– Az intézmény 1961-ben lett az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem gyakorlóiskolája. Ettől kezdve 12 évfo-
lyamos iskolaként nyolcosztályos általános iskolában és 
négyosztályos gimnáziumban folyt a tanítás. A 70-es évek 
közepétől a gimnáziumban egy sajátos fakultációs rend-
szer kialakítását irányította Lukács Sándor igazgató. En-
nek során már 9. évfolyamtól emelt óraszámban tanultak 
bizonyos tárgyakat a diákok. Az iskola felemelkedése en-
nek a rendszernek köszönhető, ettől vált az ország egyik 
legeredményesebb oktatási intézményévé. A jelentkezők 
egyre nagyobb száma miatt a 80-as évek elejétől már fel-
vételi vizsgával lehetett csak felvételt nyerni. Ettől kezdve 
az intézmény a kiemelkedően tehetséges diákok további 
fejlesztését és felsőfokú intézményekbe irányítását tekinti 
fő feladatának.

A társadalmi változásokat és igényeket felismerve 
1989–90-ben dr. Réz Gáborné igazgató vezetésével az is-
kola tantestülete kidolgozott egy egyedi nyolcosztályos és 
hatosztályos gimnáziumi tantervet. Azóta az alsó tagozat 
négy osztályában általános iskola, utána nyolc- és hatosz-
tályos gimnázium, illetve 2008 óta a hatosztályos gimná-
zium előtt nyelvi előkészítő évfolyam működik. A tanterv 
olyan sikeresnek bizonyult, hogy országosan 50-nél több 
iskola vette át kisebb-nagyobb mértékben.

Intézményünk kiemelkedően eredményes a 3–12. évfo-
lyam mindegyikén az országos tanulmányi versenyeken, 
a nyelvvizsgák száma a végzősök számának másfélszerese, 
a felsőoktatási felvételi statisztika 94–98% között mozog. 
Manapság egyre több diák folytatja külföldön felsőfokú 
tanulmányait.

– Mit jelent a gyakorlóiskolai lét az iskola életében?
– A gyakorlóiskolai működés során iskolánk részt vesz 

felsőoktatási feladatokban is. Az utolsó éves tanárjelöltek 
itt végzik gyakorló tanításukat, sok a módszertani bemu-
tató, csoportos látogatás, oktatási kutatások és kísérletek 
folynak az intézményben. Szoros a szakmai kapcsolat az 
egyetemmel. A felsőoktatási feladatokat döntően veze-
tőtanárok látják el, de a tantestület minden tagja vala-
mennyire részt vesz ezekben. Ennek köszönhető, hogy 
szakmailag és pedagógiailag igen felkészült, nagy tudású, 
kreatív tanárok alkotják a tantestületet. Sokan közülük 
kutatók, tankönyvszerzők, vizsgáztatók, oktatási szakér-
tők, szakmai szervezetek vezetői, tagjai.

– Maradjunk még az iskola egészénél! Miben rejlik ön 
szerint egy iskola erőssége, ha úgy tetszik sikerének titka?

– A legfontosabb hatásokat az iskola szellemiségében 
találjuk. A válogatottan tehetséges diákok körében a tu-
dás az érték, sikereket akarnak elérni, akár versenyekről, 
akár vizsgákról van szó. Szívesen veszik ehhez tanáraik 
segítségét, s közösen, partnerként igényes munkát végez-
nek. Mindez úgy valósul meg, hogy közben tanulóink jól 
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érzik magukat a diákévek alatt a toleráns, kedélyes, gyer-
mekbarát környezetben. Sok a diákprogram, 30-35 tábor 
valósul meg egy évben, nagyon erős a kortárs közösség 
hatása a diákok között. A jellemzően „radnótis” közérzet 
és tanulási környezet az immár ötvenéves hagyományok 
során alakult ki.

– Sokan egyetértünk abban, hogy az európai gondolat 
egyik megtestesülése a kapcsolatok építésében valósulhat 
meg. Milyen (testvériskolai) kapcsolatokkal rendelkeznek, 
s tervezik-e továbbiak kialakítását?

– Tanulóink az évek során sok ország iskoláiban jártak, 
s fogadtak ott tanuló diákokat. Rendszeresnek a német 
kapcsolat mondható. De több nemzetközi projektben is 
együttműködtünk portugál, olasz, spanyol, német, � nn 
és észt iskolákkal. A környező országokba rendszeresek 
a csoportos kirándulások. Huszonhatodik éve vagyunk 
kapcsolatban kárpátaljai intézményekkel, 8 éve csán-
gó szervezetekkel, ahonnan minden évben 40 magyar 
származású gyermeket táboroztatunk Magyarországon 
nyelvtanítás céljából. Kárpátaljai, erdélyi, vajdasági isko-
lák diákjainak szervezünk évente magyar nyelvű szava-
lóversenyt. Az eredményes nyelvtanításnak köszönhetően 
a diákjaink manapság maguk találják meg – többnyire 
angol nyelvterületen – a pályázati és továbbtanulási lehe-
tőségeket.

– Miként kötődik az intézmény az Apáczai Kiadóhoz? 
Milyen perspektívákat lát még a kapcsolat fejlesztésére?

– Az Apáczai Kiadó több tankönyvszerzője iskolánk 
tanítója, tanára. Használjuk a Kiadó tankönyveit. A Ki-
adó tanítási versenyein kollégáink rendszeresen zsűriz-
nek, a vidéki bemutatókon, tanári továbbképzéseken sok 
alkalommal előadóként, oktatóként is közreműködnek. 
A kapcsolat szorosnak és aktívnak mondható.

– Milyen együttműködő partnerek, szervezetek kötődnek 
még az iskolához?

– Az intézmény tagja a Gimnáziumok Országos Szö-
vetségének, a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének. Idén 
65 diák végez rendszeresen önkéntes munkát családsegítő 

szervezeteknél, öregek otthonaiban, fogyatékos gyerekek 
rehabilitációjában. A � atalabb korosztályban az osztály-
közösségek vesznek részt akciókban, melyek a fogyatékos 
gyerekek tanulását, sportolását segítik. Mindebből látszik, 
hogy széles körű társadalmi kapcsolatok segítik pedagó-
giai céljaink elérését.

– Közoktatási rendszerünk törvényi szabályozása meg-
újulás előtt áll. Milyen várakozásokkal tekintenek a várha-
tó változások elé?

– Egyelőre csak a köznevelési törvény ismert. A Nem-
zeti alaptanterv, a kerettantervek, a részleteket szabályozó 
jogszabályok még nem ismertek. 

Így még nem lehet tudni, hogyan alakul intézményünk 
jövője mint gyakorlóiskola, nyolc-, illetve hatosztályos 
gimnázium, nyelvi előkészítő évfolyammal és 12 évfo-
lyamos tantervvel működő iskola. A sokféle speci� kum 
egyeztetése és az eredményesség biztosítása még a jövő 
feladata.

– Milyen emlékezetes, tanulságos történetet, eseményt 
emelne ki az iskola történetéből vagy saját pedagógusi pá-
lyafutásából?

– Iskolánk történetében mindig az együtt gondolko-
dást, az összefogást tartottam a legértékesebbnek. Ez 
meglátszik a sikerekben is. De kiemelkedő teljesítmény-
nek tekinthetők egyes események, például mikor 2006-
ban 250 fős országos módszertani konferenciát volt képes 
megszervezni a tantestület. Vagy 2009-ben az intézmény 
50 éves jubileuma alkalmából megszervezett egész éves, 
színvonalas programsorozat. 

Az utóbbi években pedig a szülők, öregdiákok, tanárok, 
diákok hihetetlen összefogása, hogy a minőségi oktatás 
biztosítása érdekében munkájukkal pénzbeli támogatást 
tudjanak adni, gyűjteni a költségvetési nehézségek leküz-
désére.

– Igazgató úr! Köszönöm az interjút, a tanév végi 
hajrához, az érettségi lebonyolításához sok erőt, kitartást 
kívánok!
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