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Új gimnázium Terézvárosban
Júniusi számunkban írtunk az
alternatív, alapítványi Diákszempont iskoláról, amely tavaly szeptemberben költözött
Budáról a Lovag utcába. A következő tanévtől az általános iskolai osztályok mellett gimnázium is indul az intézményben.
Nem tudatos lépés, hanem a szükség hozta a kerületbe költözést, de nagyon jó lépés volt – összegzi az eltelt pár hónapról
Dechertné Gelencsér Anna, az iskola megálmodója és vezetője. Nagyon nagy az érdeklődés az iskola iránt és a lemorzsolódás
is elenyésző, csupán pár gyerek nem tudta vállalni az utazást az új helyre. Az elején
nemcsak a szülők, a pedagógusok is szkeptikusak voltak, hogy milyen lesz a fogadtatásuk, de mára mindenki megszokta az új
környezetet. Ráadásul óriási az igény az alternatív iskolára, folyamatosan vannak gyerekek próbahéten, és sokan mentek át év
közben is másik iskolákból.
A következő tanév általános iskolai első osztályába már most annyi a jelentkező,
hogy ősztől két osztály indul. Óriási igény
mutatkozott még a hetedik osztályra is, így
a következő tanévtől oda is lehet jelentkezni. Az „új” diákok között sok a terézvárosi, és sokan vannak a szomszédos kerületekből, de még a XVIII. kerületből is jár hozzájuk gyerek.

A 2016-os elindulással Anna nagyot álmodott, de még álomként sem létezett a fejében a gimnázium gondolata. Az viszont
óriási lendületet adott számukra, hogy a Lovag utcai épület kiváló adottságú és megfelelő méretű a bővüléshez. A döntő momentum az volt Anna számára, amikor egy szülő közbejárásának köszönhetően kapcsolatba kerültek az ARworks szoftverfejlesztő
céggel, amelynek a 3D programozás a specialitása. Ők régóta gondolkodtak azon – miután még az informatikusoknak az egyete-

men sem oktatják a 3D-t –, hogy a képzési
tervükkel megkeresnek egy gimnáziumot.
Óriási a munkaerőhiány ebben a szakmában, a témakör pedig a 14-15 éves korosztályt is érdekli, ezért úgy ítélték meg, érdemes már ebben a korban elkezdeni az oktatást. Ennek köszönhetően az érettségivel
egyidejűleg nemcsak egy plusztudás, hanem egy szakma birtokában is lehetnek a
diákok, sőt a továbbtanulás orientációjában
is segít.
A 9. évfolyamon két tanulmányi területre hirdették meg a képzést, az egyik az
emelt szintű idegen nyelv, a másik pedig
a digitális művészet. Hitvallásuk szerint:
„Tudatosan törekszünk arra, hogy a nálunk tanuló fiatal az állandóan változó világba kilépve rugalmasan alkalmazkodjon
és magabiztosan mozogjon. Hogy képes
legyen felelősen, önállóan döntéseket hozni. Hogy a saját és a környezete formálásában is kompetenciával bíró, kiegyensúlyozott és valóban érett emberként hagyja el a
Diákszempont falait.”
A központi felvételi eljárásba nem kapcsolódtak be, így az idejelentkező leendő
gimnazistáknak nem kellett megírni minden nyolcadikos rémálmát, a központi felvételit, hanem tanulmányi eredményük
alapján kerül sor a felvételre. A gimnázium
iránt érdeklődőket február 2-án várják diáktanár találkozóra, ahol a szaktanárok jelenléte mellett bemutatják az iskola programját
is. Érdeklődni az info@diakszempont.hu címen lehet.

