SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYE
2014

Győrben 2014. március 19-én kezdődött a speciális szakiskolák háromnapos országos
tanulmányi versenye. Cegléd városát ezen a megmérettetésen a Losontzi István EGYMI,
Diákotthon és Gyermekotthon két csapata képviselte. Miután országos tanulmányi
versenyről van szó, az egyes szakmacsoportokból a tanulmányi verseny elődöntőjében
legjobban teljesítő 10-10 tanulót hívják meg. Nagy szakmai elismerésként vettük, hogy az
ország 10 legjobb asztalosipari szerelőjéből 3 ceglédi tanulót hívtak meg, míg az ország 10
legjobb számítógépes adatrögzítőjéből a fele mezőnyt a Losontzi István EGYMI,
Diákotthon és Gyermekotthon 12. osztályos diákjai tették ki. A csapatok tagjai:



Asztalosipari szerelők: Berta Gábor, Kiss Zsolt, Váradi Gergely
Számítógépes adatrögzítők: Antal Judit, Antal Mónika, Horváth Krisztina,
Seres Hajnalka, Farkas Lajos

A verseny menete:
Március 19-én érkeztünk meg a verseny helyszínére, a Győri Speciális Szakiskolába. Az
érkezés után regisztráltuk tanulóinkat a megmérettetésre, majd megtekintettük a verseny
helyszíneit, ahol munka- és balesetvédelmi oktatáson vettünk részt. A számítógépes
adatrögzítők és az asztalosipari szerelők is egy-egy korszerűen felszerelt számítógéptermet,
illetve asztalos műhelyt vehettek szemügyre.
Ezután következett a verseny hivatalos megnyitója. A Győri Speciális Szakiskola egy
rendkívül színvonalas műsorral kedveskedett a tanulmányi verseny résztvevőinek. A műsor

után megvacsoráztunk, majd elfoglaltuk a szállásainkat, amely a Széchenyi István Egyetem
kollégiumában volt.
Másnap korán keltünk és az elfogyasztott reggeli után rögtön el is kezdődtek a tanulmányi
versenyek.
A számítógépes adatrögzítőknek ezen a napon két szakmai modulból kellett bemutatni az
elsajátított ismereteket. Ezek:



Az irat-, dokumentum- és ügyvitel-technikai berendezés kezelése
Gépírás, szövegszerkesztés, táblázatkezelés és adatbázis kezelés

Az összes feladat megoldására négy óra állt a rendelkezésükre.
Az asztalosipari szerelők ezen a napon adhattak számot gyakorlati tudásukról,
ügyességükről. Az ő gyakorlati vizsgájuk mintegy 6 órán keresztül zajlott, melynek során
egy komplett éjjeliszekrényt kellett elkészíteniük tömör fa fronttal és bútorlap korpusszal.
A verseny az ő esetükben is, akár mint a számítógépes adatrögzítők esetében, szigorú
feltételek mellett zajlott. A tanulók önállóan, a képzés során megszerzett ismereteikre,
tapasztalataikra hagyatkozva oldották meg vizsgafeladataikat.
A verseny után fáradtan, de bizakodva fogyasztottuk el ebédünket. Ebéd után
vendéglátóink idegenvezető segítségével megmutatták Győr város műemlékeit,
nevezetességeit. Meglátogattuk a Rába és a Duna összefolyásánál fekvő Káptalandombon
található győri bazilikát, valamint a Püspökvár tornyát, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az
egész városra.
A harmadik napon a végső tudáspróbára került sor. Az asztalosoknak szóbeli
vizsgafeladatokon keresztül kellett bemutatni felkészültségüket, szakmai tudásukat. A
számítógépes adatrögzítőknek pedig adatvédelemből kellett tanúbizonyságot tenni
naprakész tudásukról.
Délután 2 órakor eljött a várva várt
pillanat:
az
ünnepélyes
eredményhirdetés, a verseny zárása.
A rendkívül színvonalas ünnepséget
megtisztelte személyes jelenlétével
Schmitt Pálné Makray Katalin, a volt
köztársasági elnök felesége is.
Az
asztalosipari
tanulók
valamennyien
jól
szerepeltek.
Felkészültségükkel elérték, hogy a
tanév végi szóbeli vizsga alól
mentességet kapjanak és ez a
vizsgamodul
a
szakmunkás
bizonyítványukba 100%-os teljesítménnyel kerüljön bejegyzésre.
Az öt fő számítógépes adatrögzítő két-két modulból kapott vizsgamentességet és az ő
szakmunkás bizonyítványukba is 100%-os teljesítménnyel jegyzik be ezeket a jegyeket.

Külön öröm, hogy Farkas Lajos 12. osztályos tanuló az országos tanulmányi verseny III.
helyezését érte el.
Nem kis büszkeségünkre szolgál, hogy további két tanulónk a verseny külön díjait nyerték
el. Ők név szerint: Antal Judit és Seres Hajnalka 12. osztályos tanulók.
Összefoglalva a SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS TANULMÁNYI
VERSENYE döntőjének tapasztalatait azt kell mondanom, hogy egy komoly
megmérettetést nagyon sikeresen zártunk.
/szöveg: Soltész Zoltán/
/fotó: Seres Hajnalka/

